
 

REGULAMIN SZKOLENIA 

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia 
i dostosowania się do jego postanowień. Jego przeczytanie jest tożsame z akceptacją.  

2. Wpłata opłaty rejestracyjnej jest jednocześnie potwierdzeniem wpisu na listę uczestników. 

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie szkolenia. 

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami całkowitymi gdyż nasza działalność jest 
zwolniona z opłaty podatku VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie 
oświadczenia. Prosimy w takim wypadku o kontakt.  

5. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje 
dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje 
organizacyjne. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, 
prosimy o kontakt telefoniczny. 

6. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu  mogą Państwo dokonać do 14 dni przed 
rozpoczęciem szkolenia (tj. do 10.09.2022r). W przypadku rezygnacji pomiędzy 11.09.2022 a 
15.09.2022 Uczestnik ponosi jedynie 50% kosztów całego szkolenia (bez otrzymania zestawu do 
elektrostymulacji).  Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna na adres 
enmot.zapisy@gmail.com ) 

7. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma na podany adres email. 

8. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. 

9. Faktura zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia wpływu środków na konto ENMOT. W 
przypadku zapotrzebowania na fakturę pro forma prosimy o wiadomość w osobnym mailu.  

10. Wpłaty należy dokonać na konto podane w wiadomości rejestracyjnej (link), po otrzymaniu 
potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę szkolenia oraz imię i 
nazwisko rejestrującego.  

11. Rejestracja na szkolenie „dla specjalistów” możliwa jest dla grupy osób doświadczonych  
w terapii neurorozwojowej oraz świadomych rodziców pacjentów. Organizator zastrzega sobie prawo 
do usunięcia uczestnika ze szkolenia z powodów jawnego naruszenia zasad przyjętych za normę 
społeczną wobec otoczenia i innych uczestników kursu.  

12. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć 
w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy 
zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze 
przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w dowolnym 
momencie z przyczyn niezależnych i związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego 
spowodowanego wystąpieniem wirusa covid sars cov 2. 

15. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia ENMOT.  

16. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie 
i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione. Nagrywanie obrazu lub dźwięki oraz 
fotografowanie w trakcie szkolenia jest zabronione chyba, że organizator postanowi inaczej.   

17. Zasady składania reklamacji: 
a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres 
mailowy enmot.zapisy@gmail.com, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia, 
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b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania, 
c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa 
Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, 
powód reklamacji i uzasadnienie, 
d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od ENMOT, 

18. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Centrum Neuroterapii 

i Neurorehabilitacji NSL Magdalena Mazur, ul. Kombatantów 34/605a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP : 

4290008927, Cerebris Sebastian Grzechnik, ul.Długa 60/15, 08-430 Żelechów, NIP 6631751322, 
AthleticoMed sp. z o.o., Fordońska 144, 85-752 Bydgoszcz, NIP 5542946437. Państwa dane będą 
wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują 
Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, 
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”. 

 

 

Z poważaniem  

Magdalena Mazur 

Sebastian Grzechnik 

zespół ENMOT 

zespół AthleticoMed 


