Warunki uczestnictwa:
1. Organizatorem szkolenia jest Izba Gospodarcza Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, ul. Stary
Rynek 8, NIP: 774-27-86-459, KRS 0000180105, REGON: 611409070.
2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i rezerwacji miejsca poprzez
elektroniczną rejestrację dostępną na stronie www.igrp.com.pl lub elektronicznie – mailowo
poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@igrp.com.pl w terminie określonym
w informacji dotyczącej szkolenia/spotkania. Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału
w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z IGRP. Przesłanie do
IGRP wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków
uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy IGRP a uczestnikiem szkolenia (w przypadku
zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). Faktura VAT wystawiana
jest po otrzymaniu zgłoszenia przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego.
3. Z zastrzeżeniem punktu 5, przedstawiciel Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, najpóźniej na 2
dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia, skontaktuje się z osobami, które zgłosiły chęć udziału
w szkoleniu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, celem przekazania
dodatkowych informacji organizacyjnych dotyczących szkolenia.
4. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia
w danym terminie szkolenia, jeżeli:
a) lista uczestników będzie już zamknięta,
b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób
5. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany
jego terminu.
6. Rezygnacja

z

udziału

w

szkoleniu

(tylko

mailowa

na

adres

biuro@igrp.com.pl).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 4 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
Uczestnikowi, alternatywnie przysługuje zwrot uiszczonej ceny pomniejszonej o opłatę
manipulacyjną w wysokości 15% ceny szkolenia, lub możliwość wykorzystania wpłaconych
środków pieniężnych poprzez uczestnictwo w tym samym szkoleniu, ale w innym terminie lub
w innym szkoleniu organizowanym przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. W przypadku
rezygnacji z wydarzenia przez Uczestnika później niż 4 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia
lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia –
ceny za szkolenie.
7. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
8. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają
własnością Izby Gospodarczej Regionu Płockiego nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest
powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz
usuwanie informacji o prawach autorskich.

