Warunki uczestnictwa w szkoleniu
1. Organizatorem szkolenia jest SMART HR Sp z o.o. sp.k zwanej dalej SMART
2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, przerwy
kawowe. Cena nie obejmuje kosztów przejazdów, kosztów noclegu,
• Cena 1 dniowego szkolenia , jest ceną promocyjną wynosi 590 +VAT
• W przypadku osób indywidualnych cena jest ceną brutto i wnosi 725 PLN
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
przesłanie poprzez e-mail: s.klyczek@smartrecruitment.pl oraz zapłata na podstawie
faktury.
4. SMART najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia prześle, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, do osób, które zgłosiły udziału w szkoleniu
potwierdzenie udziału w szkoleniu (zebrania się grupy) wraz z dodatkowymi informacjami
organizacyjnymi dotyczacymi szkolenia.
5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. SMART zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już
zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
6. SMART zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 5 dni
przed terminem szkolenia.
7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za
udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu max 3 dni od daty przekazania
stosownej informacji do uczestnika szkolenia.
8. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu zapisu i przesłana drogą elektroniczną na adres
wskazany w formularzu.
9. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia
SMART zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane
szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegaja w tej sytuacji zwrotowi.
10. SMART bedzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie
pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
11. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiedzy SMART HR Sp
z o.o sp.k a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w
przypadku osób prawnych). Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne także ze zgodą na
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych
zgodnie z polityką RODO dostępną na stronie www.smartrecruitment.pl

