Regulamin szkoleń w Zakręcona Kawiarenka sp. z o.o.

- Wykupując w Zakręcona Kawiarenka sp. z o.o. udział w Szkoleniu uczestnik zgadza się
na poniższe zasady.
- Organizatorem szkolenia jest Zakręcona Kawiarenka sp. z o.o.
- Szkolenie odbywa się w siedzibie organizatora przy al. Papieża Jana Pawła II 23/1 w
Szczecinie.

Zakup i opłata za szkolenie
- Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zarezerwowanie miejsca i uiszczenie
opłaty osobiście w pracowni lub przelewem na konto bankowe w ciągu 2 dni od dokonania
rezerwacji.
- W przypadku braku wpłaty za szkolenie, rezerwacja zostaje anulowana.
- Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych miejsc, zainteresowani mogą zgłosić się na listę
rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca przez wcześniej zapisanych użytkowników,
zostaną one przydzielone zainteresowanym z listy rezerwowej, wg kolejności zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zarezerwowanie miejsca i uiszczenie opłaty
osobiście w pracowni lub przelewem na konto bankowe w ciągu 2 dni od dokonania
rezerwacji.
- Zgłoszenie na szkolenie jest imienne. Zgłoszony uczestnik może scedować prawo
wzięcia udziału w szkoleniu na inną osobę, ale wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu z
Zakręcona Kawiarenka sp. z o.o.

Informacje organizacyjne
- Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie ani jego
ewentualnego noclegu.
- Orientacyjny czas trwania szkolenia będzie każdorazowo określony przez Organizatora
w opisie.
- Jeżeli w opisie szkolenia nie zaznaczono inaczej, w szkoleniu może wziąć udział od
czterech do sześciu uczestników.
-Każde szkolenie rozpoczyna się o godzinie 09:00 rano, chyba, że organizator poinformuje
o innej godzinie rozpoczęcia.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia jeżeli nie zgłosi się
minimalna liczba uczestników (minimum 4 osoby). W takim przypadku w ciągu 7 dni
roboczych wpłaty zostają niezwłocznie zwrócone uczestnikom na wskazane przez nich
konto lub przeniesione na konto następnego szkolenia.
- Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z ważnych
powodów, o czym poinformuje uczestników telefonicznie lub e-mailem i zaproponuje nowy
termin spotkania lub zwróci uczestnikom wniesione opłaty.
- W przypadku odwołania szkolenia z ważnych powodów organizator nie zwraca
uczestnikom kosztów poniesionych z tytułu zaplanowanego noclegu lub transportu na
szkolenie.
- Uczestnik spóźniony na szkolenie uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na
spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części
szkolenia.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wypieków przedstawianych na szkoleniu
- Zabrania się fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku w czasie trwania
szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
- na 21 dni kalendarzowych (i wcześniej) przed szkoleniem, uczestnikowi zostanie
zwrócone 50% pełnej kwoty szkolenia;
- na czas od 20 do 14 dni kalendarzowych przed szkoleniem, uczestnikowi zostanie
zwrócona kwota w wysokości 30% kwoty szkolenia;
- na czas krótszy niż 13 dni kalendarzowych przed szkoleniem, wpłaty nie będą
zwracane.
- Dopuszcza się możliwość zwrotu 100% wpłaconej kwoty w każdym momencie, pod
warunkiem, że zwalniane przez uczestnika miejsce zostanie sprzedane innej osobie, np. z
listy rezerwowej.
- Nieobecność na szkoleniu wiąże się z utratą wpłaty.

