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Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszenia na szkolenie 

 

Regulamin i zasady udziału  

w szkoleniu 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy dokument stanowi Załącznik do Formularza zgłoszenia na szkolenie 

i określa zasady udziału w szkoleniu. 

2.Ilekroć mowa jest o: 

a) Organizatorze to rozumie się przez to Cosmoscience Sp. z o.o., ul. 

Karmelkowa 29/21, 52-437 Wrocław, NIP 8942922873.  

b) Uczestniku to rozumie się przez to osobę prywatną lub pracownika 

organizacji bądź organizację, która zgłosiła chęć udziału w szkoleniu.  

Uczestnikiem szkolenia może być tylko i wyłącznie lekarz posiadający ważne 

prawo do wykonywania zawodu. 

 

§ 2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie Formularza 

zgłoszenia na szkolenie i przesłanie go na adres e-mail: biuro@cosmoscience.pl, 

bądź na adres korespondencyjny Cosmoscience Sp. z o.o., ul. Karmelkowa 

29/21, 52-437 Wrocław.  

2. Formularz zgłoszenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej 

www.cosmoscience.pl w zakładce szkolenia. 

3. Formularz zgłoszenia na szkolenie należy przesłać najpóźniej do 15.11.2019r. 

Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest uzgadniane 

po uprzednim kontakcie z Organizatorem. 

4. Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane jest wyłącznie na Formularzu 

zgłoszenia. 

5.Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Uczestnik otrzyma drogą mailową od 

Organizatora na adres podany w zgłoszeniu. 

http://www.cosmoscience.pl/
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6. Ze względu na efektywność i użyteczność szkolenia dla jego uczestników 

liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność 

zgłoszeń i wpłat.  

 

§ 3 INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE SZKOLENIA 

1. Szkolenie odbędzie się dnia 1.12.2019r. w Centrum Konferencyjnym Nimbus 
w Warszawie, al. Jerozolimskie 98.  Szkolenie rozpoczyna się od godziny 9:30 
rejestracją uczestników, zakończenie przewidywane jest na godzinę 17:00.  
 

§ 4 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność za uczestnictwo powinna być uregulowana przelewem po 
otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w postaci faktury proforma na nasz 
rachunek bankowy: 

Cosmoscience Sp. z o.o., Ul. Karmelkowa 29/21, 52-437 Wrocław 

Numer konta (Bank Millennium): 43 1160 2202 0000 0001 5622 0761 

Tytułem: tytuł szkolenia, termin, nazwa firmy lub dane uczestnika.  

 

2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wniesienie opłaty. Płatność powinna być 

uiszczona najpóźniej do 15.11.2019r. 

3.  Końcowa faktura VAT zostaje wystawiona: 

 po zaksięgowaniu płatności na podstawie faktury proforma 
 po 15.11.2019 (w przypadku braku wpłaty na podstawie faktury 

proforma i nie zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej mail/poczta) 
 

4. Koszt szkolenia wynosi 1000zł. Cena obejmuje: 1 ampułka 10ml 

Hialuronidaza, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, 

przerwę kawową. 

 

§ 5 REZYGNACJA 

 

1. Zlecający może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów w 

terminie do 15.11.2019r. Rezygnacja przyjmowana jest w formie pisemnej na 

adres e-mail: biuro@cosmoscience.pl, bądź na adres korespondencyjny 

Cosmoscience Sp. z o.o., ul. Karmelkowa 29/21, 52-437 Wrocław.  
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2.Rezygnacja w terminie późniejszym, brak informacji o rezygnacji lub 

nieobecność podczas szkolenia po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie skutkuje 

obciążeniem Uczestnika należnością w wysokości 100% kosztów uczestnictwa 

w szkoleniu. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego 
terminu na 7 dni przed terminem szkolenia. Uczestnikowi zostanie 
zaproponowany inny termin lub zwrot w całości uiszczonej opłaty.  

2. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora 
uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia, organizator jest uprawniony do 
odwołania szkolenia nawet w dniu szkolenia. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy oraz miejsca 
szkolenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach 
reklamowych zdjęć wykonanych w trakcie szkolenia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 
dokumentu. 

6. Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią integralną część Formularza 
zgłoszenia. 

7. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z 
potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją zawartych w niniejszym 
dokumencie postanowień. 

8. Wszelkie ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego. 

 

 

 


