Sceny Domowe - marka firmy e-KLIPS Dominika Dąbrowska
kontakt@scenydomowe.pl, tel. 510-146-918

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SCENYDOMOWE.PL

1. Organizatorem szkolenia "Home Staging w pracy pośrednika nieruchomości" są Sceny Domowe,
marka firmy e-KLIPS Dominika Dąbrowska, ul. Makowskiego 20/93, 31-325 Kraków, NIP 637-20186-89, REGON 121697177, tel. 510-146-918
2. Szkolenie odbędzie się w Krakowie, 19. września, w godzinach 09:30-16:00
3. Dokładny adres szkolenia zostanie podany najpóźniej na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia
4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie rejestracji na stronie szkolenia:
http://scenydomowe.pl/szkolenia/
A następnie dokonanie (do 3 dni roboczych) płatności przelewem na wskazane konto bankowe,
lub z wykorzystaniem systemu płatności internetowych transferuj.pl
5. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu zostanie wysłane na podany w zamówieniu adres e-mail
w ciągu 24 godziny od dnia zaksięgowania wpłaty.
6. Za szkolenie wystawione są rachunki lub na życzenie faktury bez VAT (firma e-KLIPS Dominika
Dąbrowska jest zwolniona z VAT na podst. art 113 ustawy o VAT)
7. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, certyfikat ukończenia
szkolenia, przerwę kawową (kawa, herbata, woda), oraz lunch.
8. Dojazd, opłaty parkingowe lub zakwaterowania Uczestnik ponosi na własny koszt.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym niezwłocznie zostaną
powiadomieni Uczestnicy szkolenia. W przypadku niemożności wzięcia udziału przez Uczestnika
w nowym terminie szkolenia, Organizator zwróci wniesioną opłatę za szkolenie.
10. Odwołanie uczestnictwa przez Uczestnika na 14 dni przed szkoleniem powoduje zwrot uiszczonej
opłaty za szkolenie. W przypadku odwołania uczestnictwa na 7-13 dni prze dniem szkolenia,
Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 50% uiszczonej opłaty. W przypadku odwołania
uczestnictwa na mniej niż 7 dni przed dniem szkolenia, Organizator nie zwraca opłaty za
szkolenie.
11. Program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Nagrywanie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub
modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy e-KLIPS
Dominika Dąbrowska jest zabronione.
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