REGULAMIN SZKOLENIA „KSZTAŁTOWANIE MOTORYCZNE”
§1
Organizatorem szkolenia jest Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. ul. Słomińskiego 19 lok. 524; 00-195 Warszawa,
NIP5242593360; REGON140802685; KRS0000275255; Oddział ENEL-SPORT Łódź. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się
poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (załącznik).
§2
Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
§3
Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz
dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu.
§4
Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów może skutkować skreśleniem z listy
uczestników. Liczba uczestników każdego szkolenia jest ustalana przez Organizatora i ograniczona. Zakwalifikowanie się do
grupy uczestników szkolenia następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz po dokonaniu wpłaty. Po zamknięciu listy
uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego kandydata na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji
lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika przez Organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia.
§5
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków na poczet szkolenia w
wypadku rezygnacji nie później niż do 04.09.2018r. Rezygnacje zgłoszone po 05.09.2018r. będą skutkować zatrzymaniem
przez organizatora 100% wpłaconej sumy na poczet szkolenia. Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres kontakt@enelsport.pl . Decyduje data wpłynięcia oświadczenia do organizatora.
Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego – wówczas organizator odstępuje od wyżej wymienionych
potrąceń.
§6
W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych przez uczestników wpłat na poczet szkolenia, organizator na 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników, informując ich o tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej na podane przy rejestracji adresy. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim
uczestnikom w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez organizatora o odstąpieniu od szkolenia.
§7
W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie
możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. W takiej sytuacji uczestnik może
zrezygnować ze szkolenia składając na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres kontakt@enelsport.pl
oświadczenie o rezygnacji w terminie 3 dni od dnia otrzymania wysłanego przez organizatora zawiadomienia o przełożeniu
szkolenia na nowy termin. Wpłata zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organizatora rezygnacji
uczestnika.
§8
Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej i lunch.
Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
§9
Faktury są wystawiane przez organizatora po zakończeniu kursu.
§10
Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.
§ 11
Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie
podanym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i innych form kontaktu w celu świadczenia usług związanych z
przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
dochodzenia możliwych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w
zakresie i w celach wskazanych w treści zgód.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności znajdującej się na stronie enel.pl.

