
Regulamin  szkoleń i warsztatów organizowanych przez Fundację „Mały Piesek Zuzi” 

 

1. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu/warsztatach  polega na wypełnieniu i przesłaniu 

formularza zgłoszeniowego do organizatora. W odpowiedzi osoba zgłaszająca otrzymuje 

maila zwrotnego zawierającego niezbędne informacje dotyczące formalności i nr konta, na 

które należy dokonad zaliczkę w wysokości 100 zł w ciągu 5 dni roboczych. 

2. Pełnej wpłaty należy uiścid najpóźniej 30 dni przed szkoleniem. Brak wpłaty po tym terminie 

oznacza usunięcie z listy uczestników bez możliwości zwrotu zaliczki. 

3. Liczba miejsc na szkoleniu/warsztatach  jest ograniczona, o miejscu na liście uczestników 

decyduje kolejnośd wpłaty. 

4. Po wpłacie zaliczki i przesłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnik jest wpisany na listę 

uczestników szkolenia/warsztatów. W przypadku braku wolnych miejsc, zgłaszający jest 

informowany niezwłocznie mailem lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Wpłacona kwota 

jest zwracana w całości. 

5. W przypadku braku wpłaty w wymaganej wysokości lub terminie organizator może – bez 

dodatkowych wezwao do zapłaty – skreślid kandydata z listy uczestników. 

6. Uczestnik może zrezygnowad z udziału w szkoleniu/warsztatach po złożeniu drogą mailową 

oświadczenia o rezygnacji.  

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/warsztatach  istnieje możliwośd zwrotu wpłaty za 

udział w następującej wysokości: 

 w razie rezygnacji do 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatów, zwracamy 

wpłatę umniejszoną o 100 zł jako pokrycie kosztów. 

 w razie rezygnacji do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatów potrąca się kwotę 

50% ceny szkolenia/warsztatów; ( gdy kwota ta jest mniejsza od kwoty zaliczki, potrąca 

się równowartośd zaliczki tj.100zł) 

 niezgłoszenie rezygnacji lub zgłoszenie 4 dni przed szkoleniem - wpłat nie zwracamy 

 

7. Szkolenie/warsztaty mogą zostad odwołane lub przeniesione na inny termin na 7 dni przed 

rozpoczęciem, w przypadku braku minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych 

niezależnych od organizatora. W takim przypadku organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania szkolenia/warsztatów bez roszczeo finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są 

wówczas zwracane wszystkim uczestnikom szkolenia/warsztatów w całości. 

8. Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 


