
REGULAMIN SZKOLEŃ 
 
Decydując się na udział w szkoleniu Kursant akceptuje poniższy regulamin : 

1. Organizatorem i podmiotem przeprowadzającym szkolenia jest Wierzbicki Pracownia Fryzur z siedzibą w Prudniku, 
48-200 Prudnik, ul. Wyszyńskiego 13, NIP : 7551777998 

2. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i 
dostosowania się do jego postanowień. 

3. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń dostępnych na stronie internetowej 
www.andrzejwierzbicki.pl.  

4. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 30% wartości szkolenia w ciągu 3 dni 
roboczych od złożenia zamówienia.  
Pozostała część opłaty powinna być uiszczona na Recepcji w pierwszym dniu szkolenia. 

5. W razie rezygnacji ze szkolenia, przedpłata nie podlega zwrotowi. 
6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem uczestnik ma prawo do 

wykorzystania zaliczki na poczet innego szkolenia organizowanego w placówce szkoleniowej lub poprzez platformę 
internetową. 

7. W razie rezygnacji ze szkolenia udokumentowanej pobytem w szpitalu lub placówce państwowej przedpłata podlega 
zwrotowi w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia.  

8. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w zamówieniu adres e-mail zostaną przesłane 
szczegóły szkolenia wraz z prośbą o potwierdzenie obecności na szkoleniu. W przypadku braku wiadomości prosimy 
o kontakt telefoniczny z biurem Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany/odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia 
bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych na poczet dojazdu lub zakwaterowania. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia z 
możliwością zwrotu lub przeniesieniem wpłaconej zaliczki na poczet innego szkolenia organizowanego w placówce. 

11. W sytuacji wyjątkowej (tu chce nawiązać do pandemii), w której Organizator jest zmuszony odwołać szkolenie, 
zaliczka zostaje przeniesiona na poczet innego wybranego szkolenia odbywającego się w placówce Organizatora lub 
poprzez platformę internetową. 

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

13. W szkoleniu uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały rezerwacji miejsca oraz opłaty. Osoby postronne i 
towarzyszące nie mogą uczestniczyć w szkoleniu. 

14. Podczas szkolenia obowiązuje zakaz nagrywania materiałów audiowizualnych. 
15. Kursant podczas szkolenia stosuje się do programu szkolenia oraz instrukcji przekazywanych przez Instruktora oraz 

Asystentów. 
16. Instruktor ma prawo przerwać pracę Kursanta podczas pracy warsztatowej z powodu braku stosowania się do 

wskazówek oraz założeń programowych szkolenia bądź w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub narażającej na stratę 
osoby trzecie. 

17. Podczas pobytu w jednostce szkoleniowej Kursantów obowiązuje zakaz korzystania z pomieszczeń socjalnych oraz 
prywatnych znajdujących się w obiekcie. 

18. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie 
ich w celach komercyjnych jest zabronione. 

19. W przypadku nieobecności lub braku punktualności Kursanta szkolenie rozpoczyna się zgodnie z zaplanowaną 
godziną.  

20. Każdy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu) przez Organizatora celem zawarcia umowy i jej realizacji w 
celach marketingowych. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133 poz 883). 

21. Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością firmy M Klub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa i mogą być publicznie udostępniane na profilach społecznościowych Organizatora. 

22. Zasady składania reklamacji:  
a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy 
……………………………….., w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia, 
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), nazwę i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i 
uzasadnienie, 
d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Wierzbicki Pracownia Fryzur  
e) reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób, wobec których Wierzbicki Pracownia Fryzur ma roszczenia 
finansowe. 

 


