
Regulamin 
Regulamin dla umów zawieranych na odległość obowiązujący od 22.04.2017 r. oraz 

regulamin serwisu internetowego dan-med.com.pl 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną częścią umowy szkoleniowej w przedmiocie 

szkoleń oferowanych przez Danutę Piórkowską prowadzącą działalność gospodarczą 

pod firmą Danuta Piórkowska Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED, ul. Gdańska 

22c, 11-500 Giżycko, NIP: 8451354017, REGON: 790662657.  

2. Zawarcie umowy odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy rejestrującym się 

przez system rejestracyjny, zwanym dalej Uczestnikiem, a Danuta Piórkowska Centrum 

Szkoleń Ratowniczych DAN-MED, zwanym dalej Organizatorem. 

3. Szkolenia - to wszelkie formy doskonalenia podnoszące umiejętności lub nadające 

kwalifikacje, w tym warsztaty, kursy, seminaria, konferencje - w zakresach i terminach 

szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie dan-med.com.pl. 

4. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna, która spełnia wymagania określone w opisie 

kursu.  

5. Każdy uczestnik rejestrujący się na szkolenie oferowane przez Organizatora jest 

zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego jest 

równoznaczne z jego akceptacją. 

 

§2 Warunki i zasady dokonywania rejestracji na szkolenia 

1. W celu dokonania rejestracji na szkolenie Uczestnik wybiera dostępne szkolenia, a 

następnie po dodaniu ich do koszyka, wypełnia i przesyła odpowiedni formularz 

rejestracyjny dostępny na stronie internetowej. 

2. Dodanie wybranego szkolenia do koszyka, a następnie przejście do formularza 

rejestracyjnego poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do płatności” oraz naciśnięcie 

przycisku „Rejestruję się” po wypełnieniu formularza rejestracyjnego jest 

równoznaczne z dokonaniem rejestracji na szkolenia wskazane w koszyku. 

3. Organizator w terminie do 2 dni przesyła, na podany przez Uczestnika w formularzu 

rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. 

4. W przypadku nieotrzymania przez Uczestnika wiadomości potwierdzającej, 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania potwierdzenia rejestracji poprzez 

kontakt telefoniczny na numer wskazany w formularzu rejestracyjnym. 

5. Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że wszystkie dane w nim 

wprowadzone są prawidłowe. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Uczestnika, wskazane przez 

niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT. 

 



§ 3 Zawarcie umowy szkoleniowej 

1. Zamieszczona na stronie internetowej informacja o szkoleniu wraz z ceną nie stanowi 

oferty w rozumieniu art. 543 k.c., a jedynie zaproszenie do składania ofert. 

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik otrzyma od Organizatora 

potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia w terminie wskazanym w opisie szkolenia. 

Jednocześnie Organizator potwierdza wysokość opłaty za szkolenie.  

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, następuje w przypadku, gdy zostanie 

wyczerpana liczba miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia 

zawarcia umowy po osiągnięciu minimalnej liczby miejsc określonej w opisie szkolenia 

najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem. 

 

§ 4 Przedmiot umowy szkoleniowej 

1. Przedmiotem umowy szkoleniowej są szkolenia prezentowane na stronie internetowej 

dan-med.com.pl. 

2. Organizator przesyła drogą elektroniczną Uczestnikowi harmonogram szkolenia w 

terminie do 7 dni przed planowanym terminem kursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie opłaty zgodnie z warunkami 

płatności. 

 

§ 5 Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności 

1. Szkolenia prowadzone przez Organizatora są odpłatne. Wysokość ceny szkolenia 

zostaje potwierdzona Uczestnikowi z chwilą zawarcia umowy. 

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz 

upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez 

osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą lub 

mailem na wskazany przy rejestracji adres Uczestnika. 

3. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy 

Organizatora: 20 1600 1462 1838 2415 3000 0001 prowadzony przez BGŻ BNP Paribas 

S.A., nie później niż 5 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia organizacji kursu we 

wskazanym terminie.  

4. Uczestnik w tytule przelewu wskazuje numer zamówienia wygenerowany przez system 

rejestracyjny po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. W przypadku rejestracji w inny 

sposób, Uczestnik w przelewie wskazuje nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika 

oraz termin i tytuł szkolenia. W sytuacji dokonania wpłaty po upływie terminu, 

Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą 

elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu. 

5. Cena szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, 

przerwy kawowe oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie 

zaświadczenia lub certyfikatu.  

6. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia, chyba 

że opis konkretnego szkolenia stanowi inaczej. 



§ 6 Rezygnacja ze szkolenia i odstąpienie od umowy 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia, a tym samym odstąpienia 

od umowy, w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora informacji 

potwierdzającej termin szkolenia. 

2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić dla Organizatora w formie 

elektronicznej na adres e-mail: csr@dan-med.com.pl. Rezygnacje zgłoszone w innej 

formie lub terminie nie będą uwzględniane. 

3. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie 

Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. 

 

§ 7 Zmiana terminów szkoleń 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia 

w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.  

2. Organizator ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku 

zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak 

czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca 

szkolenia. 

3. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, wpłata zostaje zwrócona 

Uczestnikowi w całości. 

 

§ 8 Zmiana trenera prowadzącego szkolenie 

1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany 

trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.  

2. W sytuacji zmiany trenera, realizujący zajęcia w zastępstwie będzie posiadał 

odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe, aby zapewnić 

odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień. 

 

§ 9 Zmiana miejsca szkolenia 

1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca 

szkolenia na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany 

warunków umowy. 

2. Organizator niezwłocznie powiadamia Uczestnika o zmianie miejsca szkolenia. 

 

§ 10 Prawa autorskie 

1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody 

prezentowane oraz udostępniane Uczestnikowi podczas szkoleń, podlegają ochronie 

prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do 

rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, 

programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody 

prezentowane podczas szkoleń. 

 

§ 11 Ochrona danych osobowych 

1. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celach organizacyjnych przez Organizatora. Jest ono 

równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia 

danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o 

ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na 

wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204. 

2. Uczestnik może w formularzu rejestracyjnym wyrazić zgodę na otrzymywanie 

informacji marketingowych od Organizatora. Przysługuje mu prawo do rezygnacji z 

dalszego przetwarzania jego danych osobowych w tym zakresie, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 


