
REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
 

1. ORGANIZATOR 
 
Szkolenia organizuje Akademia Stagingu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Kałuszyńskiej 7/18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, nr KRS: 0000815246, NIP 
1133006835. 
 
2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
 
Organizator prowadzi szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w 
ofercie. 
 
3. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIACH 
 

a) Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zgłoszenia poprzez stronę 
internetową prowadzoną przez Organizatora (www.akademiastagingu.pl) 
korzystając z odpowiedniego formularza.  
 

b) Zgłoszenia należy dokonać w terminie minimum 10 dni przed datą szkolenia. 
Po upływie tego terminu należy najpierw telefonicznie zapytać o możliwość 
uczestnictwa w danym szkoleniu. 

 
c) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoważne z akceptacją 

regulaminu szkolenia. 
 
4. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 
Akademia Stagingu Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek powielanie bądź publiczne 
odtwarzanie materiałów edukacyjnych powstałych na użycie i w trakcie szkoleń. 
 
5. OPŁATY ZA SZKOLENIE 
 

a) Potwierdzenie udziału w szkoleniu następuje po uiszczeniu przez Uczestnika 
przedpłaty wynoszącej 50% ceny szkolenia wskazanej w ofercie. 

b) Pozostałą kwotę (50%) należy wnieść nie później niż na 10 dni przed 
rozpoczęciem szkolenia. 

c) Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora (Santander Bank nr 
konta 79109018830000000143977411). 

d) Opłata obejmuje koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz 
certyfikat. 

e) Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu. 
f) Kwoty podane są w złotych polskich. 

 
6. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA 
 

a) Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić drogą elektroniczną (email: 
biuro@akademiastagingu.pl). 

http://www.akademiastagingu.pl/
mailto:biuro@akademiastagingu.pl


b) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 10 dni lub więcej przed 
rozpoczęciem szkolenia Organizator zobowiązuje się do zwrotu wniesionej 
opłaty. 
 

c) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 10 dni i więcej niż 3 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia Organizator nie zwraca przedpłaty czyli 50% 
opłaty właściwej. Uczestnik ma możliwość wykorzystania ww. kwoty na poczet 
szkolenia odbywającego się w innym terminie. 
 

d) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia Organizator nie zwraca opłaty wniesionej za szkolenie. Uczestnik 
ma możliwość wykorzystania ww. kwoty na poczet szkolenia odbywającego 
się w innym terminie. 

 
7. ZMIANY DOTYCZĄCE ZAKRESU, TERMINU LUB WYSOKOŚCI OPŁAT 
 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i programu szkolenia o 
czym poinformuje Uczestnika przynajmniej 7 dni przed terminem szkolenia. 
Uczestnik może wówczas zrezygnować z udziału w szkoleniu a Organizator 
zwraca wniesioną opłatę. 
 

b) Zgłaszający może, do chwili rozpoczęcia szkolenia, wskazać inną osobę jako 
uczestnika szkolenia. 

 
c) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 dni przed 

terminem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz 
w innych sytuacjach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. 
Zawiadomienie o odwołaniu szkolenia może być dokonane telefonicznie lub 
poprzez pocztę elektroniczną. 

 
d) W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwraca wniesioną opłatę.  

 
e) W powyższych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody wynikłe z odwołania szkolenia. 
 

 
 


