REGULAMIN KURSU

1. Organizatorem szkolenia jest Małgorzata Jura M13 Studio Ruchu i Terapii ul. Wojska
Polskiego 13, 45-826 Opole NIP: 7542493994
2. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
wpłata zaliczki w wysokości 400 zł do 7 dni od dnia rejestracji, brak wpłaty skutkuje
wykreśleniem Uczestnika z kursu.

Nr. konta bankowego: 10 1050 1504 1000 0092 1667 0233
3. Pozostałą wpłatę za kurs należy uiścić na konto Studia Ruchu i Terapii M13 najpóźniej 7
dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w dniu szkolenia uregulować płatność gotówką.
4. W przypadku rezygnacji z kursu nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem kursu
uczestnikowi zwracana jest opłata z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 100
zł. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik zrezygnuje ze szkolenia w terminie
krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Rezygnację z kursu należy przesłać na adres info@m13.com.pl, data przesłania wiadomości email jest datą rezygnacji z kursu.
5. W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 3 tygodnie przed rozpoczęciem
kursu, Studio Ruchu i Terapii M13 zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń
finansowych Uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim Uczestnikom
kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.
6. W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora
prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Studio Ruchu i Terapii M13 zastrzega
sobie możliwość zmiany Instruktora prowadzącego na Instruktora o takich samych
kwalifikacjach.
7. W ramach szkolenia Organizator zapewnia poczęstunek, w przerwach między wykładami.
8. Uczestnik Kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w
trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w
trakcie i po zakończonym kursie.
10. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu
wysłania formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego
regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników.

