
 

Regulamin uczestnictwa w warsztacie „Sprzedaż: budowanie relacji z 

klientem w biurze rachunkowym” 

Tytuł warsztatu: SPRZEDAŻ: BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM W BIURZE 

RACHUNKOWYM 

Organizator: HCE SP. Z O.O., ul. Piotrkowska 12 lok. 805, 25-510 Kielce, 
KRS: 0000324289, NIP: 657 281 03 29, REGON: 260273216, www.wSluzbieKsiegowosci.pl 

 
1. Warunki płatności: 

 

a. Całkowity koszt udziału w warsztatach organizowanych przez Organizatora podany jest 

na odpowiednich stronach serwisu www.wSluzbieKsiegowosci.pl i uzależniony jest od 

miejsca organizacji szkolenia oraz innych kosztów organizacyjnych 

b. Płatność za wybrane szkolenie powinna zostać uregulowana w ciągu 2 dni roboczych od 

momentu wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.wSluzbieKsiegowosci.pl 
c. Płatność za szkolenie może zostać uregulowana: 

- przelewem na konto podane na stronie www.wSluzbieKsiegowosci.pl 

  

d. Brak płatności w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem 

rezerwacji 

 

2. Kwota uczestnictwa w warsztacie obejmuje swym zakresem zapłatę za: salę szkoleniową, 

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, wynagrodzenie trenera i koszty organizacyjne i 

stanowi całkowity koszt udziału w szkoleniu. 

 

3. Warunki rezygnacji: 

a) Możliwa jest rezygnacja z udziału w warsztacie tylko w formie pisemnej do 30 dni przed 

rozpoczęciem warsztatu. W przypadku złożenia rezygnacji przez Uczestnika po upływie 

powyższego terminu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika przez 

Organizatora. 

b) Brak pisemnej rezygnacji i/lub nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie 

Uczestnika pełnymi kosztami udziału. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku 

niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu. W przypadku braku 

zgody uczestnika na nowy termin lub miejsce przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty w całości 

bez odsetek w terminie 10 dni roboczych. 
 

5. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się 

do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia. 

 

6. Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę bez potrzeby podania przyczyn. 
 

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za punktualne przybycie na szkolenie. Brak punktualnego 

przybycia bez względu na przyczynę nie stanowi podstawy do reklamacji i zwrotu kosztów 

szkolenia. 

 
8. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik: 

a. Akceptuje warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu „Sprzedaż: budowanie 

relacji z klientem w biurze rachunkowym” organizowanym przez Organizatora 
b. Upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu uczestnika. 

c. Wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na 

adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

d. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji i organizacji procesu szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.). 

e. Oświadcza, że został poinformowan(a)y o prawie wglądu i zmiany danych osobowych. 
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