
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Szkolenia jest PRIMEBERG Engineering Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, REGON: 369594226, NIP: 
5252741572, KRS0000721333, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS.  

2. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych 
lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, posiadającymi zdolność 
prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), 
zwanych dalej „Zamawiającym”. Zamawiający może zgłosić do uczestnictwa wskazaną 
osobę („Uczestnik”).  

3. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.  
4. W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu przez konsumenta (osobę fizyczną 

dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową), może on skontaktować się z Organizatorem 
telefonicznie pod nr telefonu +48 570 82 66 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres info@primeberg.com w celu ustalenia warunków udziału w szkoleniu.  

 
II. Szkolenie 

 
1. Cena Szkolenia obejmuje uczestnictwo w wydarzeniu oraz materiały szkoleniowe z nim 

związane.  
 

III. Zgłoszenie uczestnictwa 
 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu należy dokonać poprzez formularz rejestracji 
udostępniony przez Organizatora na stronie www.primeberg.pl. Potwierdzenie zgłoszenia 
nastąpi w formie mailowej. Strony pozostają związane treścią regulaminu od dnia 
akceptacji zgłoszenia.  

2. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty 
całej kwoty wskazanej przez Organizatora. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na 
fakturze w terminie 14 dni.  

3. W przypadku nieotrzymania wpłaty w wyznaczonych terminach Organizator zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia praw do wynagrodzenia drogą windykacji samodzielnej lub 
zleconej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Szkoleniu. 

4. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić na adres: info@primeberg.com. W 
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, zamawiającemu przysługuje zwrot pełnej 
wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona na minimum 14 dni kalendarzowych 
przed Szkoleniem. Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie krótszym niż 14 dni 
kalendarzowych przed datą Szkolenia, zamawiającemu przysługuje zwrot 50% wpłaconej 
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kwoty. Rezygnacja z uczestnictwa w okresie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
Szkolenia nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu według 
powyższych zasad. Rezygnacja po rozpoczęciu Szkolenia nie zwalnia z obowiązku uiszczenia 
pełnej opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.  

5. Istnieje możliwość zmiany uczestnika Szkolenia. Można jednak tego dokonać tylko 5 dni 
przed rozpoczęciem Szkolenia.  

6. Składając zamówienie na Szkolenie po terminie możliwej rezygnacji i braku uczestnictwa w 
wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za Szkolenie w pełnej wysokości.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnej korekty w programie Szkolenia.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o czym poinformuje Uczestników 7 

dni przed planowanym terminem zajęć. Organizatorowi przysługuje prawo do jego 
odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości 
przeprowadzenia Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w 
przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.  

9. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu 
udział w Szkoleniu w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu 
Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota 
wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w 
terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  

 
IV. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.  
2. Ewentualne spory wynikające ze zgłoszeń i umów zawartych w oparciu o niniejszy 

regulamin rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 
 


