REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych
przez MBS – Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o., z siedzibą: 03-766 Warszawa,
ul. Grajewska 6/8 lok. 26
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 do odwołania.
§ 2 Definicje
1) Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana
tematem szkolenia.
2) Organizator – MBS – Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o., 03-766 Warszawa,
ul. Grajewska 6/8 lok. 26,
NIP 113 286 12 19; REGON 146 448 470; KRS 0000444499.
3) Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie
wypełnionej „Karty Zgłoszeniowej”.
4) Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia
należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie
uczestnikiem szkolenia.
5) Potwierdzenie – wiadomość email wysłana do Zgłaszającego na szkolenie
potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
6) Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na
szkolenie o wycofaniu uczestnika z udziału w szkoleniu.
7) Zgłoszenie – wypełniona przez Zgłaszającego na szkolenie „Karta Zgłoszeniowa” - do
pobrania ze strony www.mbs.biz.pl
§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu
1. Udział w szkoleniach jest możliwy po przesłaniu Karty Zgłoszeniowej do
Organizatora na adres e-mail: mbs@mbs.biz.pl
2. Po otrzymaniu wypełnionej „Karty Zgłoszeniowej”, Organizator wysyła w terminie do
2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia.

3. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 4 Warunki płatności
1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym „Terminarzem i
cennikiem szkoleń otwartych” zamieszczonym na stronie www.mbs.biz.pl , z
uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach
określonych w § 7 niniejszego regulaminu.
2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu,
noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
3. Opłatę za szkolenie należy wpłacić w terminie do 2 dni przed ustalonym terminem
rozpoczęcia szkolenia, na konto: MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.
03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie
80 1240 6074 1111 0010 4915 6042
4. W tytule przelewu należy podać nazwisko osoby, której udział w kursie jest opłacany.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana Uczestnikowi podczas szkolenia.
6. Na życzenie Uczestnika faktura może być przesłana na adres wskazany w „Karcie
Zgłoszeniowej”
7. Szkolenia od 01.01.2011r objęte są podstawową, 23% stawką VAT.
8. Na życzenie Uczestnika szkolenia Organizator wystawi i prześle na wskazany adres
fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
1. Kurs lub szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin w
przypadku nie zebrania się minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych
niezależnych od organizatora.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Uczestnika,
Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym
wskazanym przez siebie terminie.
3. Organizator poinformuje mailem Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu
szkolenia.
§ 6 Rezygnacja ze szkolenia
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, przesyłając informację o
rezygnacji na adres e-mail: mbs@mbs.biz.pl

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu już opłaconym najpóźniej w
terminie 5 dni kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia szkolenia, zgłaszający
otrzymuje zwrot całości dokonanej wpłaty.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu już opłaconym w terminie
krótszym niż 3 dni kalendarzowe od planowanego rozpoczęcia szkolenia, Organizator
dokonuje zwrotu 50% opłaty lub w całości może być ona przeznaczona do
późniejszego wykorzystania przez Uczestnika, tj. zaliczona na poczet opłaty za udział
Uczestnika w innym wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, w ciągu 6
miesięcy od dnia uiszczenia wpłaty.
4. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu
naliczenia ww. opłat
5. W przypadku niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, Uczestnik może wyznaczyć
zastępstwo zgłoszonej osoby.
6. Organizator nie dokonuje zwrotu należności za udział w szkoleniu, w przypadku gdy
Uczestnik nie będzie obecny na szkoleniu i nie poinformuje o tym fakcje
Organizatora.
§ 7 Rabaty
1. Aktualne ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.mbs.biz.pl w
zakładce Szkolenia.
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku
ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.
3. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może
skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.
4. W przypadku, gdy w danej edycji kursu lista uczestników została już zamknięta, nowo
skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji kursu.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach
niż na stronie www.mbs.biz.pl.
6. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi
wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.
§ 8 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest MBS – Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z
o.o., 03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 lok. 26.
2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101,
poz. 926, ze zmian.).
3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia
potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów

realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z
organizowanym szkoleniem.
4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych
osobom nieupoważnionym.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

