
Regulamin szkoleń Instytutu Drzewa 

§ 1. 
Organizator 

Organizatorem szkoleń jest Firma Ekorozwoju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiełły 25A, 
55-120 Oborniki Śląskie wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000356940, NIP 9151768732 
działająca pod marką handlową Instytut Drzewa  

§ 2. 
Oferta 

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie  
szkoleń dostępnej pod adresem http://instytut-drzewa.pl 
2. Oferta szkoleniowa określa: zakres tematyczny, termin, program i miejsce szkolenia oraz 
wysokość opłaty za udział w szkoleniu.   

§ 3. 
Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie przez  
uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora:  
http://instytut-drzewa.pl nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia  

2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym 
wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

3. W przypadku, gdy uczestnik jest pracownikiem delegowanym, wypełnione zgłoszenie 
uczestnictwa winno zostać wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania 
zobowiązań finansowych przez delegujący Podmiot i przesłanie w formie skanu drogą 
elektroniczną na adres mailowy: biuro@instytut-drzewa.pl 

4. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w 
niniejszym Regulaminie i ma charakter umowy wiążący obydwie strony szkolenia. 

5. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas szkolenia materiały szkoleniowe oraz 
zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.  

6. Jeśli dane szkolenie kończy się egzaminem, Organizator określa jego zasady oraz 
wyznacza egzaminatorów. Uczestnicy, które zdadzą egzamin, otrzymują stosowny certyfikat. 

7. Koszt przejazdu na szkolenie uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

§ 4. 
Opłaty 

1. Płatności za szkolenia dokonuje się na podstawie zgłoszenia i przekazanej na szkoleniu 
faktury VAT (w uzasadnionych przypadkach wysłanej pocztą) z czternastodniowym 
terminem płatności. Faktura wystawiana jest z datą sprzedaży przypadającą na dzień 
szkolenia. 



2. Faktury za szkolenie są zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność następuje ze środków 
publicznych, w pozostałych przypadkach cena szkolenia jest powiększana o 23% VAT 

3. Uczestnik ma możliwość wskazania innego sposobu zapłaty (np. przedpłaty, jednorazowej 
płatności za cały cykl szkoleń lub wydłużenia terminu zapłaty) Chęć zmiany należy zgłaszać 
przed szkoleniem informując o tym w uwagach formularza zgłoszeniowego  

4. Organizator może wprowadzać zniżki lub promocje na wybrane szkolenia, zgodnie z 
warunkami przedstawionymi w ofercie. 

§ 5. 
Rezygnacja 

Bezpłatnej rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać do 7 dni przed terminem 
szkolenia informując o tym w formie pisemnej (mailowej).  

Rezygnacja w krótszym terminie lub nieobecność na szkoleniu, skutkuje naliczeniem 50% 
kosztów szkolenia. W indywidualnych przypadkach możliwe jest naliczenie mniejszych 
kosztów. 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego 
niezależnych – do odwołania lub przełożenia szkolenia, o czym poinformuje uczestników 
najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem szkolenia. 

2. W przypadku dokonania przedpłaty przez uczestnika, który nie będzie mógł wziąć udziału 
w zaproponowanym nowym terminie, Organizator niezwłocznie zwróci wpłacone środki  

3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie formularza 
zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także 
zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń 
dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem. 

§ 7. 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dane 
osobowe Uczestników podane w trakcie zgłoszenia będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 
realizacji szkolenia   

3. W przypadku  wyrażenia  przez Uczestnika  dodatkowej  zgody,  dane  osobowe  będą 
przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych szkoleniach  
publikacjach i wydarzeniach realizowanych przez Instytutu Drzewa. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania 
ich usunięcia. 

5. W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 


