Regulamin Szkoleń prowadzonych przez V-tech Tuning s.c.
Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę V-tech Tuning s.c.

I.

Organizator szkolenia
Szkolenia z zakresu chip tuningu samochodowego oraz obsługi oprogramowania
WinOLS organizowane są przez V-tech Tuning s.c. (Organizator) z siedzibą
w Krakowie przy ulicy Bieżanowskiej 71.

II.

Uczestnik szkolenia
Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez V-tech Tuning s.c. jest każda osoba,
której udział został uzgodniony i potwierdzony przez odpowiedniego przedstawiciela
Organizatora.

III.

Oferta szkolenia
Zakres i program szkolenia a także jego cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń,
zamieszczonej na stronie www.vtech.pl/oferta/szkolenia.html. Termin szkolenia oraz
miejscowość, w której szkolenie zostanie przeprowadzone ustalane są indywidualnie
w porozumieniu z uczestnikiem szkolenia.

IV.

Zmiana terminu szkolenia
W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora szkolenie nie może się
odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie
powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz
zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za
szkolenie. Zmiana potwierdzonej daty szkolenia przez uczestnika możliwa jest
najpóźniej 4 (cztery) tygodnie przed ustaloną datą szkolenia.

V.

Cena szkolenia i warunki płatności
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych dla
pierwszego poziomu, poczęstunek. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest
wpłata zadatku w wysokości € 300,00. Całość opłaty za szkolenie należy uiścić w
terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W
szczególnych

przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie.
Wpłaty można dokonać przelewem na podane przez Organizatora konto bankowe lub
gotówką.
VI.

Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik akceptując

warunki Regulaminu

jednocześnie wyraża

zgodę na

przetwarzanie przez V-tech Tuning s.c. z siedzibą w Krakowie swoich danych
osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).
VII.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach
1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu wiedzy Uczestnika przed
rozpoczęciem szkolenia. W przypadku, gdy stan wiedzy Uczestnika nie jest
wystarczający,

aby

skutecznie

przeprowadzić

szkolenie

na

poziomie

ponadpodstawowym (Poziom 2 lub Poziom 3), kurs zostanie przeprowadzony na
niższym poziomie, odpowiednim dla danego Uczestnika. W takiej sytuacji
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot różnicy w cenie danych kursów.
W przypadku, gdy poziom wiedzy Uczestnika jest wyższy, niż wymagany do odbycia
szkolenia na wybranym przez niego poziomie, istnieje możliwość odbycia kursu na
wyższym poziomie po uiszczeniu różnicy w cenach odpowiednich kursów.
2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć

dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów,
telefonów, kamer, aparatów fotograficznych bez zgody prowadzącego i Organizatora.
W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu nagrywania uczestnik szkolenia
zobowiązany jest w obecności przedstawiciela Organizatora usunąć na jego żądanie
wszelkie fotografie, zarejestrowany obraz lub dźwięk.
3. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na
potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechniane ani udostępniane osobom
trzecim.
4. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu
uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających,
zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego
trwania.

