Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń organizowanych przez VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.
Świadczenia

Zmiany

Uczestnicy szkoleń i warsztatów (dalej jako „Szkolenie” lub „Szkolenia”) otrzymują materiały szkoleniowe
wyłącznie w formie papierowej, wydrukowane w jednym egzemplarzu oraz Certyfikat uczestnictwa,
Zaświadczenie uczestnictwa lub Certyfikat po pomyślnie zdanym egzaminie. Opłata za uczestnictwo
obejmuje przerwy kawowe oraz lunch. Szkolenia odbywają się w sali szkoleniowej Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora.
VdS Schadenverhütung sp. z o.o (dalej jako „Organizator” lub „VdS”) zastrzega sobie prawo do zmiany
terminów, treści oraz miejsca Szkoleń.

Zgłoszenie

Po nadejściu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, informację na temat
dojazdu wraz z informacjami o hotelach w okolicy sali szkoleniowej Centrum Edukacji VdS. Rezygnacja
z udziału w Szkoleniu nie jest możliwa, jeżeli zgłoszenie nastąpiło później niż w 21 (dwudziestym
pierwszym) dniu przed datą jego rozpoczęcia.
Około 3 tygodnie przed wyznaczoną datą Szkolenia Uczestnikowi jest wysyłana drogą elektroniczną, na
adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej, elektroniczna faktura VAT oraz potwierdzenie uczestnictwa
z planem Szkolenia.
Jeżeli zgłoszony Uczestnik nie może wziąć udziału w Szkoleniu, może go zastąpić inna osoba, przy czym
należy odpowiednio wcześnie poinformować Organizatora o tym fakcie.

Rezygnacje

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu, bez ponoszenia kosztów przez Uczestnika, możliwa jest tylko
i wyłącznie pod warunkiem dostarczenia VdS (na piśmie lub e-mailem na adres: szkolenia@vds.de)
oświadczenia o rezygnacji najpóźniej w 21 (dwudziestym pierwszym) dniu przed datą jego rozpoczęcia.
Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym odbywa się Szkolenie. W przypadku:
(I) dostarczenia VdS rezygnacji po terminie wskazanym powyżej, (II) niepowiadomienia VdS o rezygnacji
bądź (III) faktycznego niewzięcia udziału w Szkoleniu, bez względu na przyczyny, uiszczona opłata nie
podlega zwrotowi, a jeżeli nie została jeszcze wniesiona podlega zapłacie w pełnej wysokości zgodnie
z punktem „Warunki płatności”.

Warunki
płatności

Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od otrzymania elektronicznej faktury VAT bez żadnych potrąceń.
W przelewie należy podać numer faktury oraz numer klienta.

Odwołanie
przez
Organizatora

W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Uczestnikom proponowany jest inny termin. Jeżeli
taki termin zostanie odrzucony, uiszczona opłata za uczestnictwo jest w całości zwracana. Uczestnikowi
nie przysługuje prawo do dalszych roszczeń.

Prawa
własności
intelektualnej

Materiały szkoleniowe/konferencyjne udostępniane Uczestnikom chronione są prawami własności
intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują wyłącznie VdS, VdS Schadenverhütung GmbH
oraz ich spółkom zależnym. W szczególności, wszystkie użyte w materiałach znaki i nazwy firmowe lub
towarowe należą do lub są zastrzeżone przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach
informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a ich wykorzystywanie
jest zabronione. Materiały szkoleniowe / konferencyjne zostają udostępnione wyłącznie do użytku
własnego Uczestników. Ich powielanie, kopiowanie bądź rozpowszechnianie, zarówno w całości, jak i ich
fragmentów, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody VdS.

Treść

Prelegenci przekazują w formie ustnej i pisemnej swoją wiedzę fachową, a częściowo także swoje opinie.
Organizator nie przejmuje odpowiedzialności za ich treść, aktualność i prawidłowość.
Prawo właściwe Do umów zawartych pomiędzy Uczestnikiem a VdS zastosowanie znajduje wyłącznie prawo polskie oraz
i właściwość niniejsze OWH. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a VdS rozstrzygać będzie wyłącznie sąd
miejscowa sądu
powszechny właściwy dla siedziby VdS.
Firma, siedziba VdS Schadenverhütung Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14, Warszawa 02-972, REGON: 384107364, NIP:
i dane
9512488831, kapitał zakładowy 4.080.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Organizatora
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS:
0000798942.
Dane kontaktowe: tel. 22 546 93 18, e-mail: szkolenia@vds.de, strona internetowa: www.vds.de/szkolenia.

