Centrum szkoleniowe

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych
przez Centrum Szkoleniowe Softinet sp. z o.o.
1. Organizatorem szkoleń jest Softinet sp. z o.o. z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st, Warszawy, XIIi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000555732, numer NIP: 5342350817.
2. Softinet sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie
przedstawionej na stronie internetowej www.szkolenia.softinet.com.pl
3. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są w następujący sposób:
•

Przesłanie podpisanego formularza zgłoszenia faksem na numer: 22 427 37 51 lub pocztą
elektroniczną na adres email: szkolenia@softinet.com.pl, najpóźniej 7 dni roboczych przed
terminem szkolenia.

•

Wypełnienie

formularza

dostępnego

on-line

na

stronie

internetowej

www.szkolenia.softinet.com.pl.
4. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy zamawiającej
szkolenie.
5. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu, zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie krótszym
niż:
•

5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem, wymagane jest pokrycie 20% kosztów
szkolenia,

•

2 dni robocze przed planowanym szkoleniem, wymagane jest pokrycie 100% kosztów
szkolenia.

6. Brak informacji o nieobecności na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia 100%
kosztów udziału w szkoleniu.
7. Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia nie później niż na dzień
przed datą szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto mBank S.A. 17 1140 2105 0000 2575
9200 1001.
8. O ile strony nie postanowiły inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z cenami
określonymi w ostatnio opublikowanym na stronie internetowej www.szkolenia.softinet.com.pl
Harmonogramie Szkoleń.
9. Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.
10. Ceny szkoleń są cenami netto, do których należy dodać podatek VAT wg stawki obowiązującej w
dniu wystawienia faktury.
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11. Faktura VAT za zakupioną usługę zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF
zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
2011.177.1054 j.t. ze zm.). Jednocześnie informujemy, iż na życzenie Zamawiającego istnieje
możliwość przekazania faktury w formie papierowej. Brak informacji zwrotnej oznacza zgodę
odbiorcy faktury na otrzymywanie faktur elektronicznych.
12. O ile nie zostało ustalone inaczej, szkolenia rozpoczynają się w dniu określonym w bieżącym
Terminarzu

Szkoleniowym

Softinet

Sp.

z

o.o.

na

stronie

internetowej

www.szkolenia.softinet.com.pl
13. Softinet Sp. z o.o. zobowiązuje się możliwie jak najszybciej poinformować Zamawiającego o
ewentualnym przesunięciu czy anulowaniu terminu szkolenia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, jeśli liczba zgłoszonych osób
będzie mniejsza niż 4 osoby.
15. W przypadku przesunięcia bądź anulowania terminu, o ile nie wynikło ono z przyczyn siły wyższej
bądź innych przyczyn, za które Softinet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności lub na które nie
miał wpływu, Zamawiającemu zostaną zwrócone wpłacone już kwoty, ale nie może on domagać się
rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.
16. W przypadku szkoleń prowadzonych poza harmonogramem dostępnym na stronie internetowej
oraz szkoleń realizowanych poza siedzibą Softinet sp. z o.o. obowiązywać będą indywidualne
ustalenia.
17. Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością Softinet Sp. z o.o.
Kopiowanie, użyczanie, udostępnianie - w części lub całości - dostarczonych materiałów innym
podmiotom jest zabronione. Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych
szkoleń na rzecz innych podmiotów bądź swoich pracowników, chyba, że Strony postanowią inaczej.

Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez
osoby przez siebie delegowane.
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