ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Rejestracja:

Podpisane zgłoszenie należy wysłać faksem na numer: 22 427 37 51 lub na adres email:
szkolenia@softinet.com.pl najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Cena:

O ile strony nie postanowiły inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z cenami określonymi
w

ostatnio

opublikowanym

Terminarzu

Szkoleniowym

I

Know

IT

na

stronie

internetowej

www.softinet.com.pl/szkolenia.
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.
Ceny szkoleń są cenami netto, do których należy dodać podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.

Rabaty:

Dla grup proponujemy atrakcyjne zniżki.
W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

Warunki płatności:

Wpłaty należy dokonać na konto w ING Bank Śląski: 26 1050 1025 1000 0090 8101 8468
nie później niż jeden dzień roboczy przed terminem szkolenia.
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Data rozpoczęcia szkolenia:

O ile nie zostało ustalone inaczej, szkolenia rozpoczynają się w dniu określonym w bieżącym Terminarzu
Szkoleniowym I Know IT na stronie internetowej www.softinet.com.pl/szkolenia.
I Know IT zobowiązuje się możliwie jak najszybciej poinformować Zamawiającego o ewentualnym
przesunięciu czy anulowaniu terminu szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, jeśli liczba zgłoszonych osób będzie
mniejsza niż 4.
W przypadku przesunięcia bądź anulowania terminu, o ile nie wynikło ono z przyczyn siły wyższej bądź
innych przyczyn, za które I Know IT 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.

Własność i prawa autorskie

Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością I Know IT. 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.

Kontakt

Małgorzata Waliszewska
Training Center Manager
szkolenia@softinet.com.pl
tel. +48 728 540 162
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