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Warunki ogólne

1. Zawarcie porozumienia o świadczenie usług szkolenia wymaga wysłania prawidłowo
wypełnionego formularza w postaci elektronicznej, znajdującego się na stronie
www.neurolingwistyka.com
2. Zawarcie porozumienia o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi
e-learning następuję w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego
formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego szkolenia, wysłanego do Usługodawcy.
3. Usługobiorca otrzymuje w mailu zwrotnym potwierdzenie zgłoszenia oraz Umowę –
Porozumienie, którą należy uzupełnić, podpisać i skan dokumentu przesłać Usługodawcy na
adres mailowy info@neurolingwistyka.com (Wzór umowy – zał. nr 1).
4. Przedmiotem porozumienia o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Usługobiorcy
pliku (plików) zawierającego szkolenie (dalej: pliki/i szkolenia) na wybrany przez
Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.
4. W ramach umowy Usługobiorca otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą
odpowiedzialną merytorycznie za wybrane szkolenie e-learning.
5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po otrzymaniu od
Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania
płatności.
6. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych
drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tekst jedn. Dz. U.
2015, poz. 1341) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu
przez Usługobiorcę.
7. Udostępnienie pliku szkolenia następuje w terminie 3 dni roboczych od chwili
zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na
stronach Serwisu. Po upływie wskazanego okresu dostęp do pliku wygasa.
8. Cena oferowanego szkolenia obejmuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość
przesyłania zadań przez okres 1 roku od momentu zalogowania, chyba, że warunki danego
szkolenia stanowią inaczej.
9. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek:
Akademia Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA,
ul. Osowiecka 33, 05-825 Adamowizna,
PKO BP nr 24 1020 1055 0000 9702 0298 8343, w tytule podając nazwę szkolenia.

info@neurolingwistyka.com

©2016 ADZ Naturopata

www.adz-naturopata.pl
Strona 2 z 4

Wymagania techniczne
korzystania z usług elektronicznych

1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni
dysponować:
a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o
podobnych parametrach;
c) przeglądarką plików pdf Adobe Reader;
d) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo
oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach;
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji
dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.
3. Szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniach określa REGULAMIN ADZNATUROPATA.
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Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w kursach na platformie online ADZ Naturopata
Wzór umowy

Umowa- Porozumienie
Kurs: ………………………………………………………………………………………………………………
Dane do Zaświadczenia wg wzoru MEN:
Zaświadczenie wydaje się na podstawie §18 ust. 2 Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 622).
IMIĘ I NAZWISKO
Wypełnij proszę Umowę w sposób czytelny!

Nazwisko rodowe
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Miasto:

Państwo:

PESEL
Ul.:

Nr domu:

Nr mieszk.:

Adres zamieszkania
Kod:

Miasto:

Telefon

e-mail:

Wykształcenie
Zawód wyuczony
Zawód wykonywany
Dowód osob.: seria i nr (karta
stałego pobytu lub nr paszportu)
Data wydania
powyższego dokumentu
Wydany przez
Potwierdzam zgodność podanych wpisów ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
związanych z w/w szkoleniem.
Stwierdzam, że w przypadku nie podołania trudnościom powstałym na kursie, nie będę rościł/a pretensji co do strat finansowych jakie
poniosłem/am.
Gwarancja: aby mieć całkowitą pewność, że oferowana usługa jest tą, której oczekujesz masz prawo do odstąpienia od Umowy
Porozumienia - wystarczy, że zgłosisz taką decyzję wykładowcy w pierwszym dniu kursu, a my zwrócimy Tobie pełną kwotę dokonanej
wpłaty, bez pytania o powód.

Grzegorz Halkiew
Data:
Podpis:
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