
 

 

Regulamin kursu: Balanced Ligamentous Tension (BLT) 

 

 

Informacje Ogólne: 

 

Prowadzący:  DR GEORGE STYLIAN D.O., GRADCERTOSTEOPAED 

 

Termin kursu: 29-31. 03.2019  

 

Miejsce kursu: Kraków ul. Królowej Jadwigi 101a (siedziba Fizjomed.)  

 

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie: 2900zł. 

 

Ilość miejsc: ograniczona   

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia: 15.02.2019r  

 

 

Organizator:   

 

Fizjo-med Filip Pięta 

 

ul. Królowej Jadwigi 101 a 

 

30-209 Kraków 

 

NIP: 676-209-30-55 

 

 

Zgłoszenia na kurs: 

 

1. Imię i Nazwisko uczestnika 

 

2. Nazwa kursu  

 

3. Numer telefonu 

 

4. Dokonanie przelewu wpisowego w wysokości 500zł 

 

5. Potwierdzenie przelewu 

 

6. Adres mailowy (jeżeli jest inny niż ten, z którego wysyłane zostało zgłoszenie) 

datę ukończenia studiów osteopatycznych- kopie/skan dyplomu lub oświadczenie o 

ukończeniu. 

 

7. dane do wystawienia faktury i adres do jej wysyłki 

 

8. Zgłoszenie na kurs należy przesyłać na adres: kursy@fizjomed.com.pl 
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regulamin kursu: 

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w kursie są przyjmowane i wpisywane na listę w/g kolejności 

nadsyłania maili. Osoba wysyłając zgłoszenie zgadza się z regulaminem oraz 

warunkami finansowymi Kursu. 

 

2. Potwierdzeniem chęci uczestnictwa w kursie jest dokonanie zaliczki w wysokości 500 

zł przelewem na konto najpóźniej do 15.02.2019 roku. 

 

3. Na życzenie uczestnik może otrzymać potwierdzenie przyjęcia jego zgłoszenia na 

kurs. 

 

4. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego stanowią rezerwację miejsca na kursie. 

 

5. Organizator będzie umieszczał na stronie internetowej www.fizjomed.com.pl 

wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu.  

 

6. wpisowe jest bezzwrotne.     

 

7. Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora: 89 1050 1445 1000 0090 9656 4159  

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursu. 

                                               

8. Pozostała część opłaty za kurs stanowiąca kwotę: 2400zł winna być uiszczona 

najpóźniej do dnia 28.02.2019r. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwoty 

na rachunku bankowym Organizatora kursu. Po otrzymaniu wpłaty na życzenie 

wpłacający może otrzymać mailem potwierdzenie wpłaty ze strony organizatora 

 

9. Brak dokonania płatności o której mowa w pkt.10 w ww. terminie może skutkować 

usunięciem z listy kursantów co w następstwie uniemożliwi uczestniczenie w kursie.  

Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu z listy kursantów. 

 

10. Skreślenie z listy kursantów skutkuje zatrzymaniem przez Organizatora opłaty 

wpisowej. 

  

11. W przypadku wpłaty zaliczki oraz braku wpłaty pozostałej kwoty opłaty za kurs 

zgodnie z terminami płatności kolejnych transz zadatek nie będzie zwracany. 

 

12. Organizator wystawi fakturę na dane otrzymane w formularzu i wyśle je pocztą lub 

dostarczy osobiście do rąk kursanta . 

 

13. Organizator zapewni na kursie komplet materiałów dydaktycznych które bezpłatnie 

udostępni kursantom. 

 

14. Organizator zapewni odpowiednie wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie 

kursu. 

 

15. Organizator zapewni wyżywienie napoje oraz przerwy kawowe podczas kursu. 

 

16. Organizator prześle do wiadomości kursantów harmonogram kursu wraz z godzinami 

i miejscem prowadzenia zajęć.  
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17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w wyjątkowych 

okolicznościach. 

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/odwołania Szkolenia w 

przypadku zaistnienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych po stronie prowadzących 

kurs uniemożliwiających zrealizowanie programu kursu.  

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym 

zwrotem wpłaconych środków. 

 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców zapewniając 

jednocześnie zastępstwo o równorzędnych kwalifikacjach co nie uprawnia kursanta to 

rezygnacji z kursu z winy Organizatora. 

 

21. Organizator ma prawo odmówić kursantowi udziału w szkoleniu jeżeli ten nie spełnia 

wymogów kursu dotyczących kwalifikacji lub oświadczył nieprawdę. Odmowa 

udziału w kursie nie zobowiązuje Organizatora to zwrotu wpłaconych kwot.  

 

22. Organizator nie wyraża zgody na przekazywanie miejsca na kursie innemu 

uczestnikowi niż zapisany( udziału w kursie) osobom trzecim bez wiedzy i pisemnej 

zgody organizatora oraz potwierdzenia kwalifikacji umożliwiających udział w kursie.  

 

23. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Organizator informuje, iż nie ma 

obowiązku umożliwienia uczestnikowi odrobienia nieobecności w innym terminie (z 

inną grupą). 

 

24. Nagrywanie, publikowanie, dźwięku, obrazu, fotografowanie jest całkowicie 

zabronione bez pisemnej zgody Organizatora. 

 

25. Wszystkie materiały edukacyjne udostępniane na szkoleniu są chronione prawami 

autorskimi. Ich rozpowszechnianie, kopiowanie lub używanie w celach komercyjnych 

jest zabronione.  

 


