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REGULAMIN 
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 

EPUP Sp. z o.o. 
 

 
§ 1 

Szkolenia są organizowane przez EPUP Sp. z o. o. , zwaną dalej EPUP lub Organizator,  

z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej 180a/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444085, posiadającą 

nr NIP 972-12-42-169, RIS 2.30/00007/ 2013 

§ 2 

EPUP organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych  

w ofercie szkoleń. 

§ 3 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest skuteczne dostarczenie Organizatorowi przez 

uczestnika wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia.  

2. W przypadku podmiotu kierującego Uczestników na różne szkolenia, karta zgłoszeniowa 

winna być wypełniona dla każdego uczestnika z osobna i podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania podmiotu zgłaszającego uczestników. 

 

§ 4 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do EPUP pocztą elektroniczną lub 

tradycyjną – za pośrednictwem Poczty Polskiej,  na formularzu zgłoszeniowym EPUP, 

dostępnym na stronie www.epup.pl. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są najpóźniej do 

10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do EPUP). 

Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie 

uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z EPUP oraz przesłania wypełnionego formularza 

zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.  Po uzgodnieniu z EPUP zgłoszenie można 

przesłać również za pomocą Faksu. 
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§ 5 

Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia prześle uczestnikowi za pośrednictwem 

poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z podaniem szczegółów 

dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia. 

 

§ 6 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi pocztą elektroniczną 

lub listem poleconym przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie rezygnacji ze 

szkolenia, w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia  

Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia całości kosztów szkolenia. W przypadku nie 

zgłoszenia rezygnacji, zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecności na 

szkoleniu Zamawiający zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia. 

 

§ 7 

W przypadku zmiany terminu szkolenia przez EPUP,  EPUP przeprowadzi szkolenie  

w innym wskazanym przez siebie terminie. EPUP  zastrzega sobie prawo do zmiany cen  

i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód 

przed terminem szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie 

do chwili jego rozpoczęcia, po uprzednim poinformowaniu i uzgodnieniu zmiany z EPUP.  

 

§ 8 

W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe) Organizator szkoleń zastrzega 

możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje) bez możliwości roszczeń finansowych uczestników. 

 
§ 9 

Cena szkolenia standardowo zawiera: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, 

koszt posiłków, konsultacje indywidualne. Zgodnie z treścią oferty szkoleniowej  cena 

szkolenia obejmuje lub nie obejmuje kosztów zakwaterowania.  
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 § 10 

Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. W przypadku cen podanych w USD lub EURO 

przeliczane są one na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP, 

obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury. 

Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez EPUP do świadczenia usług w terminie do 

10 dni od zawarcia umowy, a najpóźniej do 6 dni roboczych przed datą rozpoczęcia 

szkolenia uiszcza zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia. Ośrodki 

Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Urzędy Pracy uiszczają opłatę za szkolenia na 

podstawie wystawionej przez EPUP Faktury VAT  płatnej w terminie do 7dni po szkoleniu.  

 

§ 11 

Dla grup i stałych partnerów dostępne są specjalne zniżki. Rabaty nie sumują się oraz nie 

można ich łączyć z innymi promocjami. Uzyskany rabat nie może być zamieniony na 

gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm mogą obowiązywać indywidualne 

ustalenia i stawki. 

 

§ 12 

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie jego zdjęć i filmów  

- zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani 

prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych firmy EPUP Spółka z o.o. 

 

 

§ 13 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133  

z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) EPUP Sp. z o. o. nie przekazuje, nie sprzedaje  

i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. 

Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, dane 

teleadresowe numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje  

w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy 

Uczestnikiem a EPUP Sp. z o. o. 
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§ 14 

 

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego 

uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora, oraz prowadzącego 

szkolenie. 

§ 15 

Uczestnicy szkoleń organizowanych przez EPUP są odpowiedzialni finansowo za szkody 

spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.  

 

§ 16 

Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

Poznań , styczeń 2014  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


