
 
Ogólne Warunki Handlowe organizowanych przez VdS szkoleń i konferencji 
 
 

Szkolenia/warsztaty Konferencje 

Świadczenia Uczestnicy szkoleń i warsztatów otrzymują materiały 

szkoleniowe wyłącznie w formie papierowej, wydrukowane  

w jednym egzemplarzu oraz Certyfikat uczestnictwa,  

ew. Certyfikat po pomyślnie zdanym egzaminie. 

Opłata za uczestnictwo obejmuje przerwy kawowe oraz 

lunch. 

Uczestnicy konferencji otrzymują materiały konferencyjne 

wyłącznie w formie papierowej, wydrukowane w jednym 

egzemplarzu oraz Zaświadczenie uczestnictwa. 

Opłata za uczestnictwo obejmuje przerwy kawowe oraz lunch. 

Zmiany Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, 

treści oraz miejsca szkoleń. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu 

konferencji. 

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. 

Około 3 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia wysyłana 

jest faktura 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. 

Po nadejściu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia. 

Około 3 tygodnie przed wyznaczoną datą konferencji 

wysyłana jest faktura. 

Jeżeli zgłoszony uczestnik nie może wziąć udziału  

w konferencji, może go zastąpić inna osoba, przy czym należy 

odpowiednio wcześnie poinformować Organizatora o tym 

fakcie. 

Rezygnacje Pisemne rezygnacje są możliwe nieodpłatnie najpóźniej  

3 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia. 

W przypadku późniejszej rezygnacji lub niepojawienia się 
Uczestnika na szkoleniu należy uiścić pełną opłatę za 
uczestnictwo. Decydujący jest moment pisemnego wpływu 
rezygnacji. 

Pisemne rezygnacje są możliwe nieodpłatnie najpóźniej  

3 tygodnie przed datą rozpoczęcia konferencji. 

W przypadku późniejszej rezygnacji lub niepojawienia się 

uczestnika na szkoleniu należy uiścić pełną opłatę za 

uczestnictwo. Decydujący jest moment pisemnego wpływu 

rezygnacji. 

Warunki płatności Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od otrzymania faktury bez żadnych potrąceń. W przelewie należy podać numer faktury 

oraz numer klienta. 

Miejsce wydarzenia, o ile nie 

zmieniono 

Sala szkoleniowa Centrum Edukacji VdS  

Al. Rzeczypospolitej 14 

02-972 Warszawa 

 

Tel. 22 546 93 18 

E-mail: szkolenia@vds.de  

www.vds.de/szkolenia  

 

Maternushaus 

Kardinal-Frings-Straße 1-3, 50668 Köln  

lub 

Residenz am Dom 

An den Dominikanern 6-8, 50668 Köln 

lub 

VdS Schadenverhütung GmbH 

Bildungszentrum und Verlag 

Pasteurstraße 17a, 50735 Köln 

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

W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora 

zwracamy w całości już uiszczoną opłatę za uczestnictwo. 

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 VdS Schadenverhütung GmbH („VdS”) lub innym podmiotom należącym do Grupy 

VdS. 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. Wszelkie prawa do tych materiałów przysługują VdS.  

Nie zezwala się na jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów, w tym na ich powielanie, kopiowanie bądź 

rozpowszechnianie, zarówno w całości, jak i ich fragmentów, bez uzyskania 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. 

Stosowane prawo W odniesieniu do umowy oraz jej realizacji znajduje zastosowanie wyłącznie prawo obowiązujące w Republice Federalnej 

Niemiec. Ogólne Warunki Handlowe naszych partnerów umownych nie obowiązują. Wszelkie spory wynikłe w związku  

z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sądy powszechne w Kolonii. 

Siedziba firmy VdS Schadenverhütung GmbH, Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln 
VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. - Oddział w Polsce, Al. Rzeczypospolitej 14, Warszawa 

 


