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Analiza oraz indywidualne podejście do terapii wad postawy u
dzieci w wieku szkolnym

Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych przez firmę COREclinic sp. z o.o. sp. k., zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1. Zasady płatności za warsztaty:

a) Koszt warsztatów wynosi 970 zł/moduł.

b) Po wysłaniu zgłoszenia udziału w szkoleniu Uczestnik ma 7 dni roboczych na
wpłacenie zaliczki w wysokości 400 zł/moduł.

c) Pozostała kwota tj. 570 zł/moduł musi zostać uregulowana na 4 tygodnie przed
terminem danego szkolenia.

Dane do przelewu:

COREclinic sp.z o.o. sp.k.

Ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań

Numer rachunku:

87 1140 1124 0000 2795 8600 1001

2. Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu:

a) Zgodnie z art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi
będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14
dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi
oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej. W przypadku odstąpienia,
umowę uważa się za niezawartą.

b) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w szkoleniu między 4 a 2 tygodniem przed
rozpoczęciem, Organizator zobowiązuje się do zwrotu 30% wpłaty. W przypadku



wycofania się w terminie krótszym niż 2 tygodnie, Organizator nie zwraca
wpłaconych pieniędzy.

c) Na zwrot pobranej kwoty organizator ma 14 dni roboczych.

d) W przypadku wycofania się Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia Organizator
wyraża zgodę na zastępstwo przez inną osobę, mogącą uczestniczyć w szkoleniu. W
takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a
Organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

e) W wyjątkowych sytuacjach życiowych, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem,
dopuszczamy możliwość przeniesienia na kolejny termin kursu.

3. Biorąc udział w kursie uczestnik zgadza się na publikację wizerunku na stronach
organizatora.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w dowolnym momencie z powodu
niskiej frekwencji lub innych przyczyn. W tym przypadku zostanie wypłacona pełna
kwota (tj. 100%) wpłaconej przez Uczestnika opłaty.

……………………………………………………

(data i podpis Uczestnika)


