
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w kursach przeprowadzanych przez
Implantaris Grzegorz Żarczyński ("Organizator") oraz stanowi część umowy zawieranej
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem kursu ("Uczestnikiem").

2. Regulamin obowiązuje na wszystkich kursach organizowanych lub współorganizowanych
przez Organizatora. 

3. Zgłaszając się na kurs Uczestnik kursu akceptuje niniejszy regulamin oraz regulaminy i
ustalenia współorganizatorów kursów, a także te dotyczące obiektów, w których dane imprezy
się odbywają.

4. Kursy odbywają się w miejscach i terminach podanych na stronie internetowej
www.implantaris.pl i innego rodzaju ofertach szkoleń.

5. Zgłoszenia na kurs należy dokonać na stronie internetowej www.implantaris.pl lub
telefonicznie pod numerem (89) 543 09 90.

6. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

7. W terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia zgłaszający otrzymuje informację mailową na
temat umieszczenia go na liście Uczestników kursu bądź na liście rezerwowej.

8. Ustalenie listy rezerwowej następuje po zapełnieniu listy Uczestników kursu zgodnie z
kolejnością zgłoszeń.

9. Dopisanie Uczestnika z listy rezerwowej na listę Uczestników kursu następuje tylko wtedy, gdy
osoba z listy Uczestników kursu zrezygnuje z udziału w kursie. Decydujące znaczenie ma
kolejność zgłoszeń.

10. Wraz z informacją o umieszczeniu zgłaszającego na liście Uczestników kursu, otrzymuje on
od Organizatora instrukcję o terminie i sposobie zapłaty za kurs oraz dane potrzebne do
przelewu.

11. Rezerwację miejsca na kursie stanowi zgłoszenie uczestnictwa oraz zapłata całej ceny kursu
w terminie 7 dni od otrzymania informacji, o której mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu. 

12. Brak wpłaty należności za kurs w terminie wskazanym w pkt 11 powoduje przeniesienie
zgłaszającego na ostatnie miejsce listy rezerwowej.

13. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji
finansowych, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji w terminie nie
krótszym niż 60 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

14. W przypadku rezygnacji z kursu pomiędzy 60 a 30 dniem do jego rozpoczęcia, Uczestnik
otrzymuje zwrot 50 % należności za udział w kursie.
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15. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu
Organizator nie zwraca należności za udział w kursie.

16. W przypadku nieobecności Uczestnika na kursie Organizator nie zwraca należności za kurs.

17. Uczestnik ma możliwość przekazania prawa do uczestnictwa w kursie innej osobie pod
warunkiem poinformowania o tym Organizatora do 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu oraz
przekazania w tym samym terminie zaktualizowanego formularza zgłoszeniowego. 

18. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby
zgłoszeń. W takim przypadku osoby, które dokonały wpłaty należności tytułem rezerwacji
uczestnictwa, otrzymują zwrot wpłaconej sumy nominalnej (bez odsetek) w terminie do 30 dni
po planowanej dacie rozpoczęcia kursu, który został odwołany.

19. Organizator ma prawo zmienić datę i/lub miejsce kursu z ważnych przyczyn, w szczególności
z powodu:

a. ogłoszenia żałoby narodowej, 
b. niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających odbycie kursu, 
c. choroby, niedyspozycji lub innej niemożności wystąpienia prelegenta/ wykładowcy/

referenta, 
d. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia lub życia ludzi lub mienia,
e. konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu

kursu, lub 
f. z innej przyczyny pozostającej poza odpowiedzialnością Organizatora. 

W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty i/lub miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w
ramach tej samej miejscowości), osoba z listy Uczestników kursu będzie miała prawo do zwrotu
wpłaconej wcześniej kwoty lub skorzystania z innego kursu organizowanego przez Organizatora.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursu w przypadku choroby,
niedyspozycji lub innej niemożności wystąpienia pacjenta (pacjentów), którego (których) udział
w kursie był przewidziany.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w kursie w
przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności zakłócania przez
Uczestnika porządku publicznego, zachowań agresywnych, posiadania broni lub innych
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie, stanu nietrzeźwości uczestnika i w innych
przypadkach, w których udział Uczestnika stanowi zagrożenie dla osób i mienia.

22. Korzystanie z napojów alkoholowych oraz środków odurzających w trakcie kursu oraz ich
wnoszenie na teren kursu jest zabronione.

23. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych
na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(j.t. Dz.U.02.101.926 ze zm.) w celach związanych z uczestnictwem w kursie oraz wyraża
zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji i ofert marketingowych związanych z
działalnością Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz
żądania ich usunięcia. 

24. Uczestnik kursu wyraża zgodę na fotografowanie jego osoby podczas kursu oraz
wykorzystanie fotografii dla celów marketingowych przez Organizatora.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
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