I.

Organizujący szkolenia
Szkolenia organizuje Fundacja Anioły Sportu z siedzibą ul. Jana Pawła II 32/10,
70-453 Szczecin, wpisana do rejestru handlowego pod numerem KRS 0000414735.

II.

Szkolenia
Fundacja Anioły Sportu organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo
opisanych w ofercie szkoleń.
Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Fundacji Anioły Sportu,
korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.trenujebolubie.pl

III.

IV.

Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez Fundację Anioły sportu. Zwróci wpłaconą
kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie
terminie. Fundacja Anioły Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu
szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed
terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze
szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów
szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili
jego rozpoczęcia.

V.

Ceny szkoleń i warunki płatności
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz
certyfikat.
Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
Zamawiający, w związku z przystąpieniem do świadczenia usług w terminie od
zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia
uiszcza opłatę za szkolenie szkolenie w wysokości 100% ceny szkolenia.
Brak uiszczenia opłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze
szkolenia i upoważnia Fundację Anioły Sportu do nieświadczenia usług dla
Zamawiającego.

VI.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Fundacja Anioły Sportu nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez
Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy)
traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i
wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Fundacją Anioły
Sportu.

VII.

Prawa autorskie
Wszystkie szkolenia dostępne w Szkoleniu są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także
udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz
podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z
4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.

