
Regulamin szkolenia otwartego 
Warsztaty dziennikarskie Agape 
6 marca 2018 r., Warszawa 
 
I. Organizator szkolenia otwartego 

1. Organizatorem szkolenia jest Agape s.c. A. Madej-Biernat, T. Kościelny, z siedzibą w Warszawie  
(01-402), ul. Ciołka 8, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki 
Narodowej pod numerem 015233735-00011 i będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów  
i usług (NIP: 522-26-54-549), zwana później Organizatorem. 

 
II. Szkolenie otwarte 

1. Organizator organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń 
zamieszczonej na stronie www.agape.com.pl. Organizator może przekazywać informacje  
o organizowanych szkoleniach w postaci działań marketingowo-promocyjnych. 

2. Organizator organizuje szkolenie po skompletowaniu minimalnej wymaganej liczby uczestników. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji szkolenia, gdy nie zgłosi się 

minimalna wymagana liczba uczestników. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie odbędzie się ono planowo, zostaną o tym 
poinformowani e-mailem na wskazane w formularzach adresy e-mail najpóźniej na 2 dni kalendarzowe 
przed terminem szkolenia.  

4. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy odbędzie się ono planowo, zostaną o tym 
poinformowani e-mailem, najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed terminem szkolenia. 

 
III. Uczestnictwo i płatności 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora na adres e-mail: 
biuro@agape.com.pl najpóźniej do 1 marca 2018 r. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest 
dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego lub e-mailowego uzgodnienia tego z 
Organizatorem. 

2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów, przerwy 
obiadowej. 

3. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Organizatora e-mailem pod adres: 
biuro@agape.com.pl. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z uczestnictwa w szkoleniu powyżej 7 
dni roboczych przed terminem szkolenia rezygnacja jest bezkosztowa. W przypadku rezygnacji przez 
Zamawiającego z uczestnictwa w szkoleniu w terminie poniżej 7 dni roboczych włącznie przed terminem 
szkolenia Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100 proc. wartości szkolenia 
lub zamiany terminu udziału w szkoleniu na inny termin wskazany przez Organizatora. Możliwość zamiany 
terminu szkolenia jest możliwa tylko, gdy spełniony jest warunek zapisany w pkt II. 2. niniejszego 
regulaminu.  

4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu przez Zamawiającego Organizator zastrzega sobie prawo do 
pełnego wynagrodzenia (wartości szkolenia) bez obowiązku zwrotu Zamawiającemu opłaty  
za udział w szkoleniu.  

5. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu bez wcześniejszego (minimum 7 dni roboczych wcześniej) 
formalnego zgłoszenia rezygnacji e-mailem na wskazany powyżej adres) nie zwalnia uczestnika z 
obowiązku zapłaty 100 proc. wartości szkolenia.  

 
IV. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Agape s.c. A. Madej-Biernat, T. Kościelny z siedzibą  
w Warszawie (01-402), ul. Ciołka 8. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.). 

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w 
szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych 
Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem. 

4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
 
V. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.09.2015 r. do odwołania. 
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