
 

Regulamin usługi szkoleniowej 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi szkoleniowej przez Active Strategy          
Sp. z o.z. z siedzibą przy ul. Kolista 14/22, 54-152 Wrocław, zwany dalej Active Strategy. 

2. Regulamin skierowany jest do każdego Usługobiorcy, niezależnie od formy prawnej. 
3. W niniejszym Regulaminie Usługobiorca to: 

● osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach           
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca         
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

● osoba prawna, 
● jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność         

prawną. 
3. W przypadku Uczestnika, który zgłosi samodzielnie swoje uczestnictwo, a płatnikiem jest inny            

podmiot (pracodawca, zleceniodawca, itp.) Usługa świadczona jest na rzecz obu podmiotów. 
4. Usługa obejmuje w szczególności: 

● przeprowadzenie szkolenia przez 1 trenera, 
● materiały szkoleniowe, 
● certyfikat udziału w szkoleniu, 
● wyżywienie w trakcie trwania szkolenia (przerwy kawowe oraz obiad). 

5. Koszt usług wskazanych w punkcie 4 powyżej wynosi 1 100 zł netto plus 23 % VAT.  
 

§ 2 
Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 18 lat. 
2. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.  
3. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, złożenie         

niezbędnych oświadczeń w formularzu oraz przekazanie podpisanego skanu drogą elektroniczną          
na adres e-mail info@active-strategy.com. 

4. Active Strategy potwierdza przyjęcie zgłoszenia, poprzez wysłanie maila oraz faktury pro forma, co             
jest równoznaczne z zawarciem umowy o realizację Usługi. 

5. Płatność powinna nastąpić we wskazanym na fakturze proforma terminie w formie przelewu.            
Niedotrzymanie terminu płatności przez Usługobiorcę może skutkować wykreśleniem z listy          
uczestników. 

6. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, będącej konsumentem.          
Takie prawo nie przysługuje w przypadku umowy, zawartej w trybie wskazanym w § 1 ust. 3 oraz                 
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Uczestnika przed upływem terminu            
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu konsumenta przez Active Strategy o utracie prawa              
do odstąpienia od umowy.  

 
§ 3 

Zasady świadczenia usług  
1. Do zgłoszenia udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty email. 
2. Active Strategy nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Usługobiorcy, w            

szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez niego wiadomość nie            
zostanie zakwalifikowana jako SPAM. 

3. Termin szkolenia, czas trwania, zakres programowy oraz warunki organizacyjne zostały określone           
w ogłoszeniu szkolenia dostępnym na stronie www.active-strategy.com. 
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4. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu otrzymają tylko Ci uczestnicy, którzy wezmą udział w 2 dniach              
szkolenia.  

5. Istnieje możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie zgłoszenia na inny termin. 
 

 
§ 4 

Zmiana Uczestnika; odwołanie szkolenia 
1. Jeśli z przyczyn losowych uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu i poinformuje o tym                

fakcie Active Strategy w terminie minimum 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Active Strategy              
zwróci 100% wpłaconej kwoty. 

2. Active Strategy zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, gdy nie zostanie zebrana min. 8 -               
osobowa grupa. Uczestnicy będą na bieżąco informowani, czy grupa jest kompletna. 

 
§ 5 

Reklamacje   
1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia uzasadnionej reklamacji na świadczone usługi.          

Reklamacji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane         
identyfikacyjne, dane kontaktowe, szczegóły podstawy reklamacji na adres        
info@active-strategy.com. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich skutecznego złożenia. 
 

§ 6 
Dane osobowe   

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest Active Strategy, na zasadach          
określonych w treści klauzuli informacyjnej.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe  
1. Active Strategy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.             

zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień              
niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie         
obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
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