>>> REGULAMIN SZKOLEŃ
Ważny od dnia 01.01.2019

REGULAMIN SZKOLEŃ
§1
Organizatorem szkolenia jest HRS Sp. z o. o., podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie skanu, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail oraz dokonanie
opłaty na wyszczególnione w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe, niezwłocznie po otrzymaniu informacji
o organizacji szkolenia. Zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z organizacją szkolenia, decyzja o organizacji
szkolenia podejmowana jest przez HRS Sp. z o.o.
Na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia, HRS Sp. z o.o. informuje uczestnika
o organizacji/odwołaniu szkolenia wysyłając e-mail na adres podany na formularzu zgłoszeniowym. Realizacja
szkolenia uzależniona jest od liczby zgłoszeń, a zbyt mała liczba zgłoszeń uprawnia HRS Sp. z o. o. do odwołania
szkolenia. HRS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany harmonogramu i przebiegu
szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia, osoby wpisane na listę uczestników otrzymują pełen zwrot wniesionej
opłaty za szkolenie. Wysokość opłaty za szkolenie zawarta jest w informacji o danym szkoleniu oraz na stronie
internetowej www.hrs-cert.com. Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęci szkolenia, skutkuje
brakiem zwrotu opłaty za szkolenie. HRS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika
bez wyjaśnienia. Na szkoleniach obowiązuje całkowity zakaz utrwalania obrazu i dźwięku urządzeniami cyfrowymi.
Materiały do użytku wewnętrznego przekazywane uczestnikom szkolenia muszę być zwrócone prowadzącemu
szkolenie wraz z zakończeniem szkolenia.
§2
Opłatę za szkolenie/seminarium należy zrealizować przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenie ze
strony HRS Sp. z o.o., na podstawie przesłanej faktury pro forma. Opłatę za szkolenie należy dokonać na konto podane
w formularzu zgłoszeniowym. Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych,
wykładowcę/trenera powołanego przez HRS/TÜV Technische Überwachung Hessen, przerwę kawową, wydanie
zaświadczenia/certyfikatu w języku polskim i/lub angielskim lub niemieckim. Cena szkolenia nie obejmuje:
zakwaterowania, kosztów związanych z dojazdem, kosztów parkingu. Certyfikaty/zaświadczenia będą wystawione
i wydane wyłącznie po uregulowaniu pełnej płatności za szkolenie. Uczestnictwo w szkoleniu, poświadczone
własnoręcznym podpisem na liście obecności i pozytywne zdanie egzaminu są podstawą do wystawienia
certyfikatu/zaświadczenia. W przypadku wydania certyfikatu TÜV Technische Überwachung Hessen, nie jest
wydawany certyfikat HRS -Partnera Jednostki Certyfikującej TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH.
§3
Wycofanie się uczestnika ze szkolenia, będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail:
szkolenia@hrs-cert.com w terminie nie krótszym niż 7 dni, przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie
krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęci szkolenia, skutkuje brakiem zwrotu opłaty za szkolenie. Rezygnacja po
potwierdzeniu organizacji szkolenia lub w terminie późniejszym, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów
organizacyjnych w wysokości 100% ceny szkolenia. W przypadkach szczególnych, organizator może podjąć decyzję
o odstąpieniu naliczenia opłaty szkoleniowej. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników szkolenia, w przypadku
skierowania na szkolenie grupy uczestników przez ten sam podmiot, może skutkować wzrostem ceny jednostkowej
dla pozostałych uczestników – zgodnie z polityką rabatową §4.
§4
HRS Sp. z o.o. może przyznać indywidualny rabat dla uczestnika szkolenia, w przypadku skierowaniem na to samo
szkolenie większej liczby uczestników, przez ten sam podmiot zgłaszający.
§5
HRS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu oraz harmonogramu szkolenia bez
podania przyczyny. W przypadku odwołania szkolenia odpowiedzialność finansowa HRS Sp. z o.o. będzie ograniczona
wyłącznie do zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty za szkolenie.
§6
Szkolenia realizowane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi HRS Sp. z o.o., stan: 08.2018, dostępne na
które www.hrs-cert.com. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 do odwołania. HRS Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem,
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

C3_F03_REGULAMIN_SZKOLEN_KHC_2019

Rev. 01.2019

1z1

