REGULAMIN SZKOLEŃ Z ZAKRESU FIZJOTERAPII
§1
Warunki uczestnictwa w kursie
1. Kandydat na uczestnika kursu organizowanego przez Terapia Manualna
Stanisław Legocki, z siedzibą w Gliwicach, ul. Nowy Świat 33b/9, po
zapoznaniu się z ofertą zawierającą program oraz warunki uczestnictwa, wypełnia
formularz rejestracyjny (przesłany drogą elektroniczną).
2. Organizator drogą elektroniczną, na podany przez kandydata adres poczty
elektronicznej, przesyła mu niniejszy Regulamin oraz informuje kandydata o
formalnościach, które należy dopełnić, aby kandydat został wpisany na listę
uczestników kursu.
3. Zakwalifikowanie się na listę uczestników kursu następuje po doręczeniu
Organizatorowi w formie elektronicznej (skan):
a) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
b) kopię dyplomu fizjoterapeuty, lekarza lub innego wykształcenia
kierunkowego
c) potwierdzenie wpłaty zaliczki (20% opłaty za moduł) lub całej kwoty.
§2
Odpłatności
1. Udział w kursie jest płatny.
2. W zależności od rodzaju, kurs może być jedno- lub wielomodułowy.
3. W przypadku, gdy kurs jest wielomodułowy, uczestnik nie może brać udziału w
następnym module, jeżeli nie ukończył wszystkich poprzednich modułów wg
ustalonej ich kolejności.
4. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wymaganej wysokości (20% opłaty za
moduł) lub całej należnej kwoty Organizator może – bez dodatkowych wezwań do
zapłaty – skreślić kandydata z listy uczestników. W takim przypadku cała
wpłacona przez kandydata kwota podlega zwrotowi.
5. Wszelkie należności z tytułu kursów płatne są na rachunek bankowy
Organizatora, w tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu ze
wskazaniem nazwy szkolenia i kodu szkolenia.
6. Całą należność należy uregulować najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
7. W przypadku dokonywania przez Organizatora zwrotów wpłaconych przez
kandydatów kwot środki pieniężne zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z
którego dokonano wpłaty z potrąceniem kosztów przelewu.
8. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących
organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania
kursu lub szkolenia Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny przed
datą jego rozpoczęcia, przy czym kandydat na kurs zostanie o tym fakcie
poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem i może w terminie 7 dni
zrezygnować z uczestnictwa. W takim przypadku cała wpłacona przez kandydata
kwota zostanie mu zwrócona.
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9. Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
§3
1. Kurs lub szkolenie odbywać się będzie zgodnie z programem udostępnionym na
stronie internetowej www.legocki.pl.
2. Uczestnik, w ramach opłaty za kurs lub szkolenie, otrzyma materiały szkoleniowe
przygotowane przez instruktora szkolenia.
3. Po zakończeniu kursu lub szkolenia uczestnik otrzyma dyplom (certyfikat)
potwierdzający ukończenie kursu albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie
danego modułu, w przypadku gdy kurs jest wielomodułowy.
4. Warunkiem otrzymania dyplomu (certyfikatu) lub zaświadczenia jest udział we
wszystkich przewidzianych programem zajęciach.
§4
1. Kurs może zostać odwołany lub przeniesiony na inny termin w przypadku nie
zebrania się minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn losowych niezależnych
od Organizatora. W takim przypadku kandydatom nie przysługują żadne
roszczenia finansowe względem Organizatora
§5
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie
1. Kandydat lub odpowiednio uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie,
z zastrzeżeniem, że rezygnacja wymaga złożenia (drogą elektroniczną, faksem
bądź listownie) przez kandydata pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
2. Faktyczne zaprzestanie uczęszczania na zajęcia, przy nie złożeniu oświadczenia,
o którym mowa wyżej nie wywołuje skutków rezygnacji.
3. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w przypadku nie złożenia pisemnego
oświadczenia o rezygnacji, uczestnik dalej uczestniczy w kursie a wynagrodzenie
należne Organizatorowi z tego tytułu, na które kandydat złożył formularz
zgłoszeniowy, nie podlega zwrotowi.
4. Jeżeli rezygnacja została złożona odpowiednio w okresie:
a) do 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu – kandydat otrzymuje
zwrot całej wpłaconej kwoty,
b) jeżeli rezygnacja została złożona w okresie od 29 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem kursu albo w trakcie jego trwania – Organizator zwróci
wpłaconą kwotę z potrąceniem uprzednio poniesionych kosztów, związanych
z przygotowaniem i organizacją kursu, chyba że rezygnujący kandydat wskaże
innego kandydata, który uiści pełną opłatę za kurs i będzie spełniał pozostałe
wymogi kwalifikacyjne np. dot. stosownego wykształcenie kierunkowego.
§6
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Korespondencja
1. Wszelką korespondencję do Uczestnika, Organizator kierować będzie na adres
poczty elektronicznej lub adres stacjonarny podany w formularzu zgłoszeniowym
lub na inny adres przekazany pisemnie Organizatorowi przez uczestnika kursu.
§7
Odpowiedzialność
1. Uczestniczki w ciąży oraz pozostali uczestnicy biorą udział w kursach na własną
odpowiedzialność.
2. Uczestnik kursu odpowiada za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu
lub szkolenia i zobowiązany jest do ich naprawienia.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie obwiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, Strony będą
starały się rozwiązać polubownie.
3. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze Strony poddają taki
spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby strony
pozwanej.
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