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Regulamin szkolenia
„Księgi wieczyste bez tajemnic. Praktyczny przewodnik “
(wersja 29.06.2016)
§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. Adres e-mail:
biuro@szkola.nieruchomosci.pl, telefon: 793 905 215, telefon stacjonarny: 32 32 729 84 80, faks: 32
729 84 38.
Kurs prowadzony jest w formie zajęć stacjonarnych.
§2
1. Szkolenie trwa od godz. 9.00 do godz. 18.00 i obejmuje 8,5 godzin zegarowych plus przerwy.
2. Szkolenie przeprowadzone zostanie w salach szkoleniowych wskazanych przez Organizatora, w
formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie
www.szkola.nieruchomosci.pl i wniesienie opłaty za szkolenie.
4. Przesłanie karty szkoleniowej pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest
równoznaczne z zobowiązaniem kursanta do uczestnictwa w kursie, pokrycia kosztów kursu i
akceptacją niniejszego regulaminu. Ze szkolenia można nieodpłatnie zrezygnować najpóźniej na 7 dni
przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Odwołanie udziału w szkoleniu w terminie 6 dni (lub krótszym)
przed rozpoczęciem kursu powoduje obowiązek zapłaty pełnej ceny szkolenia (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 szkolenia 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. Należność za przeprowadzenie szkolenia ustala się na kwotę brutto w wysokości 199 złotych
(słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Cena nie uwzględnia okresowych promocji
stosowanych przez Organizatora.
10. Kursant wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku za pomocą zdjęć i wykorzystanie ich na
stronie internetowej organizatora i na jego profilu na Facebooku.
11. 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 mi prawach wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych.

