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REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

POLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ŚLUBNYCH 

§ 1 
Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia, przebiegu oraz uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 29A, NIP 7010359982, REGON 14639284000000 (zwane 

dalej Organizatorem). 

2. Tematyka szkoleń związana jest z pracą konsultantów ślubnych oraz zagadnieniami 

istotnymi dla branży ślubnej. 

3. Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. 

4. Ewentualne koszty zakwaterowania, podróży na miejsce szkolenia oraz parkingu 

pokrywane są we własnym zakresie przez każdego z uczestników. 

5. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować się ściśle do zasad obowiązujących 

w miejscu szkolenia w zakresie dotyczącym zasad ochrony przeciwpożarowej i BHP. 

6. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie 

internetowej Organizatora: https://psks.pl/prawo-w-zawodzie-konsultanta-slubnego/  

(zwanej dalej Stroną Internetową). 

§ 2 
Uczestnictwo 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Organizatora, jest: 

a. Przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, 

udostępnionego przez Organizatora w formie aktywnego linku; 

b. Ukończenie 18 roku życia na dzień przesłania Formularza; 

c. Terminowa wpłata Opłaty Rezerwacyjnej zgodnie z zapisami §3 Regulaminu. 

2. Dokonanie zgłoszenia na Szkolenie jest jednoznaczne z: 

a. akceptacją niniejszego Regulaminu; 

b. akceptacją terminu i lokalizacji; 

c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz 

niniejszego regulaminu. 

3. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail Uczestnika wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

4. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin zaksięgowania 

Opłaty Rezerwacyjnej. 

5. Uczestnik wymagający diety lub chory na choroby przewlekłe zobowiązany jest 

poinformować o tym fakcie Organizatora, na etapie zgłoszenia na szkolenie.  
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§ 3 
Opłata za udział w Szkoleniu 

 
1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu podany jest bezpośrednio na Stronie Internetowej i 

dzieli się na 2 części – Opłatę Rezerwacyjną oraz Opłatę Właściwą. 

2. Opłata Rezerwacyjna powinna być wpłacona w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 

wiadomości mailowej o przyjęciu zgłoszenia w kwocie i na rachunek wskazany w tej 

wiadomości. 

a. Niewpłacenie opłaty rezerwacyjnej we wskazanym terminie równoznaczne jest z 

niewpisaniem na listę Uczestników; 

b. Terminowe wpłacenie opłaty rezerwacyjnej zostanie potwierdzone wiadomością 

mailową o wpisaniu na listę Uczestników. 

3. Opłata Właściwa powinna być wpłacona przez osobę wpisaną na listę Uczestników 

najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem Szkolenia w kwocie i na rachunek 

wskazany w wiadomości mailowej. 

a. Niewpłacenie Opłaty Właściwej  we wskazanym terminie lub wpłata mniejszej 

wartości  jest równoznaczna z rezygnacją  Uczestnika z udziału w Szkoleniu; 

b. W przypadku niewpłacenia Opłaty Właściwej w terminie, Organizator uprawniony 

jest do zatrzymania wpłaconej Opłaty Rezerwacyjnej. 

4. Każdorazowo w tytule przelewu należy podać: zaliczka szkolenie, Imię i Nazwisko 

uczestnika. 

5. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji z udziału w szkoleniu po 

uiszczeniu jakiejkolwiek z Opłat, Organizator jest upoważniony do zatrzymania 

wpłaconych środków. 

§ 4  
Przebieg szkolenia 

1. Szczegółowe informacje na temat przebiegu danego szkolenia, w tym czas jego trwania, 

godzina rozpoczęcia oraz planowane przerwy, dostępne będą na Stronie Internetowej. 

2. Każde szkolenie podzielone jest na bloki tematyczne. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy obecności. 

4. Jeżeli w ramach szkolenia przewidziane są dodatkowe materiały lub certyfikaty, Uczestnicy 

zobowiązani są do odebrania ich oraz podpisania potwierdzenia odbioru. 

§5 
Zmiana terminu lub odwołanie szkolenia  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn 

od niego niezależnych (siła wyższa).  

2. W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej liczby uczestników niż przewidziana dla 

danego rodzaju szkolenia, Organizator ma prawo wyznaczyć inny termin, niezwłocznie 

powiadamiając o tym Uczestników.  
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a. W przypadku braku zgody Uczestnika na udział w szkoleniu w innym terminie, 

przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy oraz ubiegania się o zwrot 

uiszczonych Opłat w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zmianie terminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, przy czym nie może ono 

znajdować się dalej niż 20 kilometrów od pierwotnie wskazanego miejsca. 

a. Zmiana miejsca szkolenia może odbyć się najpóźniej na 7 dni przed dniem 

szkolenia. 

§ 6 
Prawa autorskie 

Materiały przedstawiane w trakcie szkolenia oraz udostępniane Uczestnikom objęte są 
ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i z tego tytułu nie mogą być 
kopiowane, rozpowszechniane lub udostępniane osobom trzecim bez zgody Szkolącego. 

§ 7 
Dane Osobowe Uczestnika 

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia przez 

Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( 

t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) 

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do 

dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia. 

3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Polityki Prywatności 

opublikowanej na stronie internetowej Organizatora (w zakładce KONTAKT), która określa 

w szczególności zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych, stosownie do 

wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”). 

§ 8 
Postanowienia Końcowe 

1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do każdego ze szkoleń Organizowanych przez 
Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, 
które obowiązują od momentu ich opublikowania pod adresem internetowym wskazanym 
w §1 ust. 3 

 

 

Warszawa, dnia 20.02.2023r. 


