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REGULAMIN SZKOLENIOWY 
 
§1 Postanowienia ogólne 
1.1. Organizatorem niniejszego szkolenia (dalej „Szkolenie””) jest Cambridge Diagnostics (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(kod pocztowy 00-444) przy ul. Górnośląska 4A, NIP 113-287-44-46, REGON 147151601 (dalej „Organizator”).  
1.2. Szkolenia prowadzone są przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i odbywają się w miastach, 
terminach oraz miejscach wskazanych w harmonogramie umieszczonym na stronie Organizatora.  
1.3. Szkolenia nie stanowią porady lekarskiej, formy leczenia ani badania klinicznego. Organizator nie jest podmiotem leczniczym 
i nie są stosowane wobec niego przepisy prawa dotyczące podmiotów leczniczych.  
1.4. Dokonane przez Uczestnika zgłoszenie na szkolenie traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez 
Cambridge Diagnostics (Polska) Sp. z o.o. udziału w szkoleniu. Po dokonaniu rezerwacji Uczestnik otrzymuje ze strony biura firmy 
ustne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, wpisania na listę uczestników wraz z podaniem warunków, terminów 
płatności i informacji organizacyjnych, dotyczących zgłoszenia na dane szkolenie 
 
§2 Warunki uczestnictwa 
2.1. Uczestnikami Szkoleń mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie.  
2.2. Warunkiem udziału w Szkoleniach przez Uczestnika jest: 

a) zgłoszenie swojego uczestnictwa (drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie) i wniesienie opłaty,  
b) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.  

2.3. Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
2.4. Dokonanie opłaty przez Uczestnika jest równoznaczne z zawarciem umowy z Cambridge Diagnostics (Polska) Sp. z o.o. 
 
§3 Zasady i przebieg Szkolenia 
3.1. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat. W przypadku dużego zainteresowania 
otwierana jest lista rezerwowa, a osoby z listy rezerwowej będą niezwłocznie informowane przez Organizatora o dostępności 
miejsca na Szkoleniu.  
3.2. Organizator ma prawo do odmowy wzięcia udziału w Szkoleniu przez Uczestnika i zwrotu opłaty bez podawania przyczyny.  
3.3. Szkolenia mają charakter praktyczny, prowadzone są metodą wykładową i/lub ćwiczeniową, z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych, dyskusji, zajęć interaktywnych, pracy indywidualnej lub grupowej itp. W ramach Szkolenia Organizator zapewni 
Uczestnikowi materiały szkoleniowe, dotyczące wybranych zagadnień.  
3.4. Uczestnik, który wniósł opłatę i wziął udział w szkoleniu, otrzymuje od Organizatora imienny certyfikat.  
3.5. Uczestnik, który wniósł opłatę, lecz nie stawił się na szkoleniu, nie ma prawa do otrzymania certyfikatu. Opłata w tym wypadku 
nie podlega zwrotowi.  
3.6. Organizator zastrzega, że Szkolenie ma charakter edukacyjny i jest w pełni dobrowolne, a Uczestnikowi niezadowolonemu nie 
przysługuje rekompensata ani zwrot opłaty za udział w Szkoleniu.  
3.7. Materiał wykładowy Szkolenia jest utworem prawnie chronionym (art.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
Zabronione jest jego filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.  
3.8. Szkolenia odbywają się w salach wynajętych, spełniających wymogi co do prowadzenia zajęć dydaktycznych.  
3.9. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia możliwie najlepszych standardów higienicznych i sanitarnych. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Uczestników do panujących warunków, uniemożliwiające 
zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom podczas Szkolenia  
 
§4 Dane osobowe i polityka prywatności 
4.1. Poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, Uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia. W tym celu, Organizator będzie 
zbierał następujące dane osobowe Uczestnika:  

1) imię i nazwisko,  
2) adres e-mail,  
3) telefon,  
4) dane Firmy (adres, NIP)  

4.2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Szkoleniu. Dane 
Uczestnika będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu 
prawidłowej realizacji Szkolenia przez Organizatora, który będzie jednocześnie administratorem zebranych danych osobowych. 
4.2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
4.4. Uczestnik Szkolenia zgadza się na wykorzystanie na stronie internetowej i portalach Organizatora zdjęć z jego wizerunkiem, 
wykonywanych podczas trwania Szkolenia.  
4.5. Materiał wykładowy Szkolenia jest utworem prawnie chronionym (art.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
Zabronione jest jego filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.  
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§5 Rezygnacja i odwołanie 
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia:  

a) w sytuacjach wyjątkowych (zdarzenie losowe)  
b) w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy szkoleniowej.  

Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji zostaną o tym fakcie poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. Dokonane wcześniej 
wpłaty zostaną w całości zwrócone (do 14 dni od podjęcia decyzji o zwrocie) lub osobom zgłoszonym na szkolenie zostanie 
zaproponowany inny termin Szkolenia. 
5.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów pod warunkiem poinformowania Organizatora o 
rezygnacji drogą mailową w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, do godziny 14:00. W przypadku późniejszej 
rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika pełną opłatą za Szkolenie. 
5.3. Uczestnik może także zrezygnować bezkosztowo w wypadku, gdy przekaże swój udział innej osobie, która dokona opłaty 
rejestracyjnej, uprzednio informując o tej zamianie Organizatora . 
5.4  Rezygnacja jest ważna tylko w formie pisemnej. 
 
§6 Postanowienia końcowe 
6.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.cambridge-diagnostics.pl 
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej www.cambridge-diagnostics.pl 
6.3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia lub ewentualne reklamacje związane ze Szkoleniem należy zgłaszać do Organizatora, drogą e-
mailową pod adresem info@cambridge-diagnostics.pl wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane ze 
Szkoleniem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  
6.4. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzeniem Szkolenia będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby 
Organizatora.  
6.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  
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