www.szkola.nieruchomosci.pl
Regulamin Kursu Agenta Nieruchomości z dnia 25.01.2017 r.
§1
Organizatorem kursu jest Adomo Rafał Szczeponek, prowadzący działalność na podstawie wpisu do
CEIDG, z siedzibą w Katowicach, ul. Witosa 26/7, REGON 240463560, NIP 7561775593. Kurs
prowadzony jest w formie zajęć stacjonarnych.
§2
1. Szkolenie obejmuje 8 dni zajęć edukacyjnych zgodnie z programem opublikowanym na stronie
www.szkola.nieruchomosci.pl.
2. Szkolenie przeprowadzone zostanie w Katowicach, w salach szkoleniowych wskazanych przez
Organizatora (ul. Bankowa 14 , Katowice), w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie
www.szkola.nieruchomosci.pl i dokonanie płatności za kurs w kwocie 1200 zł brutto (1250 zł w
przypadku płatności w ratach 650 zł + 600 zł). Kursant powinien wpłacić całośc lub co najmniej
pierwszą transzę przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, a resztę należności uregulować do dnia
ostatnich zajęć na kursie.
4. Przesłanie karty szkoleniowej pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest
równoznaczne z zobowiązaniem kursanta do uczestnictwa w kursie, pokrycia kosztów kursu i
akceptacją niniejszego regulaminu. Z kursu można nieodpłatnie zrezygnować lub przełożyć za
porozumieniem stron na inny termin, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
Odwołanie udziału w szkoleniu w terminie 6 i 5 dni przed rozpoczęciem kursu powoduje obowiązek
zapłaty połowy ceny kursu, a rezygnacja z udziału w terminie 4 dni lub mniej jest pełnopłatne, bez
względu na to, czy kursant dokonał już płatności częściowej lub pełnej (kwoty wpłacone nie podlegają
zwrotowi, a Organizator posiada roszczenie o dopłatę odpowiednio do połowy lub pełnej ceny kursu).
Wynika to z kosztów organizatora na etapie przygotowania szkolenia, w tym m.in.: koszt wynajmu
sali, koszt przygotowania materiałów szkoleniowych, wynagrodzenie wykładowców itp. oraz z
ewentualnych roszczeń ze strony innych kursantów z tytułu odwołania lub przełożenia terminu kursu.
5. Data rozpoczęcia kursu publikowana jest na stronie www.szkola.nieruchomosci.pl.
6. Nieobecność na szkoleniu, ani częściowa, ani pełna, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny
szkolenia.
7. Organizator zapewni i przekaże kursantowi materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz w
formie elektronicznej na wskazany przez kursanta adres mailowy. Wszystkie materiały szkoleniowe
stanowią własność Organizatora, a materiały udostępnione kursantowi udostępnione są bez prawa
do ich publicznego rozpowszechnianie, powielania i komercyjnego wykorzystania, jednak z prawem
do osobistego użytku słuchaczy, w tym dla celów ich działalności gospodarczej, zawodowej lub
zarobkowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez kursanta z
udostępnionych materiałów.
8. Organizator wystawi kursantowi imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
9. Kursant wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku za pomocą zdjęć i wykorzystanie ich na stronie
internetowej organizatora i na jego profilu na Facebooku.
10. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Adomo Rafał Szczeponek
oraz Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie
potwierdza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych.

