
 
 

AREGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH DIETETYCZNYCH 

 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu, którego organizatorem 
jest Pracownia Dietetyczna Witamina. 

2. Zgłaszającym jest osoba, która zawiera umowę wypełniając formularz zgłoszeniowy, 

stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego. 
4. Szkolenie jest organizowane w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w 

ofercie warsztatów. 

5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić 

uczestnikom materiały szkoleniowe. 
6. Organizatorowi zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z 

przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba 

prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 10 uczestników. W takim 

przypadku Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin realizacji szkolenia. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych w 

odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe Uczestników. 

8. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów, z praktyką w danej dziedzinie na 

podstawie autorskich programów tworzonych w oparciu o doświadczenie zawodowe  

i potrzeby Uczestników szkoleń. 
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2016. 

 

ROZDZIAŁ II 
UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH 

§ 1 Rezerwacja i przyjmowanie zgłoszeń 

1. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w następujący sposób: 

a) pocztą elektroniczną;  kontakt@dietetyka.poznan.pl 

c) pocztą tradycyjną       ul. Boranta 15, 61-608 Poznań 
2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 10 października 2016 r. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne 

na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania 

wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z form określonych w pkt. 1 
4. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

5. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do Organizatora. 

6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w szkoleniu i staje się 
wiążącą umową obowiązująca po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu szkolenia 

przez Organizatora. 

7. Potwierdzenie zgłoszenia wysyłane jest do Zgłaszającego drogą elektroniczną na adres 

poczty podany przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Wydruk potwierdzenia zgłoszenia na wybrane szkolenie uprawnia uczestnika do wstępu 
na to szkolenie. 

 

 

 



 
 

 

§ 2 Rezygnacja z udziału w szkoleniu 

1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w szkoleniu. 

2. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia do siedziby Poradni 

Dietetycznej Kaloria pisemnej formy rezygnacji. 
4. W przypadku złożenia rezygnacji powyżej jednego tygodnia przed wyznaczonym 

terminem szkolenia, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów. 

5. Przy rezygnacji do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający zapłaci 50% 

opłaty za szkolenie, za każdego zgłoszonego przez siebie uczestnika. 
6. W przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 5 dni przed terminem 

rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie, za 

każdego zgłoszonego przez siebie uczestnika. 

7. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu, bez złożenia wcześniej rezygnacji, 
Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie. Wniesiona wcześniej opłata 

nie podlega zwrotowi. 

8. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna. 

9. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu 

tego faktu do Organizatora. 
9. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest w 

ciągu 7 dni wyznaczyć kolejny termin szkolenia 

10. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora i nie wyznaczenia kolejnego 

terminu w okresie wskazanym w pkt. 8, Organizator zobowiązany jest zwrócić wpłaconą 
przez Zgłaszającego na to szkolenie kwotę, w całości. 

11.Zwrot wpłaconej przez Zgłaszającego kwoty realizowany będzie przelewem na konto 

bankowe wskazane przez Zgłaszającego. 

 

ROZDZIAŁ III 
FINANSE 

§ 1 Odpłatność za szkolenie 

1. Szkolenie organizowane przez Pracownię Dietetyczną Witamina jest odpłatne i wynosi 
700 PLN brutto. 

2. Warunkiem koniecznym do wpisania osoby na listę uczestników jest dokonanie wpłaty w 

terminie. 

3. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na konto Pracowni Dietetyczne Witamina:  

BZ WBK: 33 1090 1359 0000 0001 33284564 

Pracownia Dietetyczna Witamina 
Ul. Boranta 15, 61-608 Poznań 

Tytułem: Warsztaty Dietetyczne, Imię i nazwisko 

 

4. Pełną kwotę wpłaty za szkolenie należy dokonać najpóźniej 10.10.2011 r. Możliwe jest 
rozłożenie wyżej wymienionej kwoty na dwie raty po 370 zł każda, wówczas terminy 

płatności to: rata I do 10.10.2016 oraz rata II do 10.11.2016 r.  

5. Organizator zobowiązuje się do wystawienia rachunku za uczestnictwo w szkoleniu. 

6. W przypadku nie wpłacenia kwoty przez osobę zgłaszającą się na szkolenie, w terminie 

określonym w pkt. 4, Pracownia Dietetyczna Witamina zastrzega sobie możliwość skreślenia 
jej z listy uczestników. 



 
 
7. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora lub z powodu braku miejsc opłata 

wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto 

podane przez Zgłaszającego. 

 

ROZDZIAŁ IV 
UWAGI ORGANIZACYJNE 

§ 1 Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia 

1. W ramach opłaty każdy uczestnik szkolenia ma zagwarantowane: komplet materiałów 
szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. 

2. Pełne zaliczenie szkolenia oraz uzyskanie certyfikatu, związane jest z koniecznością 

zaliczenia minimum 50% zadań (wykonania jadłospisów) oraz obecnością na zajęciach nie 

mniejszą niż  60% godzin przewidzianych w ramach szkolenia. 
3. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie i zakwaterowanie spoczywają na uczestniku 

szkolenia. 

4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z 

roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Pracownię Dietetyczną Witamina w celu organizowania i realizacji 

szkolenia. 

5. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań 

związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez Pracownię Dietetyczną 

Witamina z siedzibą w Poznaniu przy ul. Boranta 15 Uczestnikowi przysługuje prawo do 
wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

ROZDZIAŁ V 
PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Pracownia Dietetyczna Witamina zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do 
niniejszego regulaminu. O zaistniałych zmianach Organizator będzie informował drogą 

elektroniczną. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe 

wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone 
lub skradzione uczestnikom. 

3. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i 

zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa. 


