
 

Regulamin organizacji szkoleń otwartych TAK! Tylko dobre rozwiązania s.c. 

obowiązujący od 16.11.2016 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie drogą elektroniczną Karty Zgłoszenia 

Uczestnika. 

2. Firma TAK! gwarantuje przeprowadzenie szkolenia przy zgłoszeniu min 1 Uczestnika. 

3. Przed rozpoczęciem szkolenia, trener prowadzący temat kontaktuje się telefonicznie  

z każdym Uczestnikiem w celu poznania jego potrzeb i oczekiwań w danych 

zagadnieniach. 

4. Każdy z Uczestników otrzymuje zaproszenie na szkolenie drogą elektroniczną. 

5. Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin, w tym przewidywana jest przerwa na obiad (45 min)  

i dwie przerwy kawowe (15 min). 

6. Zajęcia odbywają się w godz.:  

a. przy szkoleniu 2-dniowym I dzień 10.00 – 18.00; II dzień 9.00 – 17.00, 
b. przy szkoleniu 1-dniowym 10.00 – 18.00. 

7. W trakcie każdego dnia szkolenia TAK! zapewnia serwis kawowy oraz obiad  

dla Uczestników. 

8. Na każdym szkoleniu Uczestnicy otrzymują pakiet szkoleniowy składający się z materiałów 

merytorycznych oraz Certyfikatu Ukończenia Szkolenia. 

9. Po każdym szkoleniu Uczestnicy otrzymują zadanie poszkoleniowe, biorą udział  

w teleklasie, konsultacji telefonicznej oraz przez okres 6 miesięcy po szkoleniu otrzymują 

wiadomości  

(e-mail) z informacjami dodatkowymi, inspiracjami dotyczącymi omawianych zagadnień. 

10. Opłatę za szkolenie należy przesłać na konto firmy TAK! Tylko dobre rozwiązania  

a. 1450 PLN netto (2 dni) / 850 PLN netto (1 dzień) – płatność max 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury Proforma 

b. 1500 PLN netto (2 dni) / 900 PLN netto (1 dzień) - płatność max 7 dni  

po szkoleniu na podstawie faktury VAT 

11. Firma TAK! przewiduje rabat, z którego może skorzystać Zamawiający, który zarejestrował 

na szkolenie więcej niż 1 osobę. Rabat przysługuje od drugiej zarejestrowanej osoby, 

wysokość rabatu przedstawiona została w poniższej tabeli: 

Liczba zarejestrowanych osób Wysokość rabatu 

1 0% 

2 5% 

3 10% 

4 i więcej 15% 

12. Cena szkolenia podana w formularzu jest w wartości netto, do której należy dodać 

obowiązujący podatek VAT. 

13. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana pocztą do firmy zgłaszającej Uczestnika  

w I dniu szkolenia. 

 



 

14. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia: bezkosztowo w terminie 30 dni przed 

szkoleniem, pokrywa 50% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji między 29 a 6 dniem 

przed szkoleniem, pokrywa 100% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji na 5 dni  

lub krócej przed datą rozpoczęcia szkolenia. 

15. Wysyłając formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte, Uczestnik wyraża zgodę  

na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Tak! Tylko dobre rozwiązania s.c. 

zgłoszonych danych osobowych zawartych w karcie wyłącznie dla potrzeb procesu 

rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych  

(Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926). Świadomy jest faktu że przysługuje mu prawo wglądu  

do ww. danych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

16. Wysyłając formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych przez Tak! Tylko dobre rozwiązania s.c. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Pabla Nerudy będącą administratorem danych w celach 

analitycznych i marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Świadomy jest faktu że przysługuje mu 

prawo wglądu do ww. danych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

17. Przesyłając Kartę Zgłoszenia Uczestnik nabywa praw do korzystania z przywilejów  

w ramach Programu Lojalnościowego Tak! Tylko dobre rozwiązania. 

 

 


