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REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH
§1 - Informacje ogólne
1. Szkolenia odbywają się w sali szkoleniowej w siedzibie firmy Technika Obliczeniowa
sp. z o.o. w Krakowie lub online.
2. Jeden dzień kursu obejmuje 6 godzin lekcyjnych zajęć (nie licząc przerw).
3. Grupa szkoleniowa liczy od 2 do 15 osób. W grupie szkoleniowej mogą znajdować się osoby
z różnych instytucji.
4. Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w szkoleniu,
• dostęp do oprogramowania Maple (licencja terminowa 14 dniowa),
• materiały szkoleniowe ,
• certyfikat ukończenia szkolenia.
5. Do ceny szkolenia należy dodać VAT.
§2 - Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym
1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia
faks (+48 12 632-17-80) lub skan na e-mail: info@tobl.com.pl
2. Uczestnik otrzymuje potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub informację o braku
możliwości realizacji szkolenia w wybranym terminie.
3. Obowiązuje przedpłata należności za szkolenie. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu
potwierdzenia uczestnictwa na podstawie faktury proforma, nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem szkolenia. Dane do przelewu:
Technika Obliczeniowa Sp. z o.o.
ul. Pod Fortem 19 31-302 Kraków
BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr konta 30 1750 1048 0000 0000 2108 8315
§3 - Zasady rezygnacji ze szkolenia
1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faks lub e-mail).
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia
szkolenia organizator szkolenia zwraca 30% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia
szkolenia organizator szkolenia zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty
operacyjne).
4. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji organizator
szkolenia nie zwraca wpłaconej kwoty.
5. W szczególnych przypadkach Technika Obliczeniowa zastrzega sobie prawo do odwołania
lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia; o fakcie oraz przyczynach
odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia organizator poinformuje uczestników
szkolenia w najkrótszym możliwym terminie; w przypadku odwołania szkolenia z przyczyn
leżących po stronie organizatora opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie.
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