
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach VitalStim® 

 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 

1. Organizatorem Szkolenia jest firma Meden-Inmed sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy 
ulicy Wenedów 2. 
2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w 
Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników. 
3. Zgłaszającym i jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia jest osoba posiadająca potwierdzenie 
kwalifikacji w zakresie neurologopedii, fizjoterapii lub medycyny oraz posiadająca minimum 
trzyletnie doświadczenie pracy w wymienionych dziedzinach. 
4. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić 
Uczestnikom materiały szkoleniowe. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z 
przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta). 
6. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu 2 tygodni inny 
termin jego realizacji lub zwrot opłaty za szkolenie w pełnej wysokości. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów 
szkoleniowych w ramach kolejnych edycji Szkolenia. 
8. Oficjalny serwis internetowy znajduje się pod adresem: www.elektrostymulacja-vs.pl 
Wszelkie informacje związane ze Szkoleniem będą zamieszczane pod wyżej wymienionym      
adresem lub kierowane bezpośrednio do osób zainteresowanych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 
 

 
Rozdział II 

Uczestnictwo w Szkoleniu 
 

§1 
1. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są: 
a) Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu, które należy dokonać mailowo wysyłając  
informację o chęci uczestnictwa na adres bpaprotny@meden.com.pl. W odpowiedzi zwrotnej  
zostanie przesłany formularz, który należy wypełnić i następnie odesłać do Organizatora. 
Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz akceptacja 
danego zgłoszenia przez Organizatora. 
b) Uiszczenie opłaty wpisowej w terminie do 5 dni od zaakceptowania przez Organizatora 
wypełnionego formularza uczestnictwa na wskazany numer konta bankowego. 
c) Uiszczenie opłaty za szkolenie najpóźniej do 7 dni przed szkoleniem.  
Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat. 
2. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Szkoleniu upływa na 7 dni przed 
Szkoleniem. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, po 
wpłaceniu opłaty wpisowej oraz opłaty za Szkolenie z zastrzeżeniem o braku możliwości 
złożenia rezygnacji. 
3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e- mailowej 
Organizatora. 
4. Zgłoszenie na szkolenie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z 
treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Zgłaszającego. 

http://www.elektrostymulacja-vs.pl/
mailto:bpaprotny@meden.com.pl


6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania 
zgłoszeń kierowanych przez jednostki i osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec 
Organizatora. 
 
 

 
Rozdział III 

Odpłatność za szkolenie 
 

§1 
1.  Całkowity koszt szkolenia obejmuje opłatę wpisową oraz opłatę za szkolenie. 
2. Informacje dotyczące płatności wraz z fakturą proforma za uczestnictwo w Szkoleniu są 
zamieszczone w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Organizatora. 
3. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot dokonujący zapłaty za Szkolenie. 
4. Na podstawie braku płatności faktury proforma, Organizator może wydać decyzję o 
wykreśleniu Uczestnika z listy. 
 
 
 

Rozdział IV 
Rezygnacja z udziału w Szkoleniu 

 
§1 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z 
udziału w Szkoleniu powinna być dokonana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem bpaprotny@meden.com.pl  
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu: 
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 7. dnia przed 
rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Zgłaszającemu opłatę za szkolenie, 
pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział. Opłata wpisowa w tym 
przypadku nie podlega zwrotowi. 
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 
7 dni przed planowanym terminem szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać wszystkie 
wpłaty i zaproponować uczestnictwo w kolejnej edycji Szkolenia.  
c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji a Uczestnik nie 
będzie uczestniczył w Szkoleniu, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną 
wpłatę.   
4. Zmiana Uczestnika szkolenia jest nieodpłatna lecz wymaga wyrażenia na nią zgody przez 
Organizatora. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
UWAGI ORGANIZACYJNE 

 
§1 

Techniczna strona szkolenia 
1. Na co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną szkolenia pracownik Organizatora 
pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności oraz wydania 
materiałów szkoleniowych. 
 



§2 
Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia 
1.   Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie spoczywają na uczestniku szkolenia. 
2. Uczestnik Szkolenia nie posiada praw do organizowania szkoleń z zakresu terapii 
VitalStim® ani do występowania w roli instruktora tej terapii dla innych osób. 
5. Treści merytoryczne Szkolenia oraz zawartość materiałów informacyjnych są objęte 
prawem autorskim. Uczestnik Szkolenia nie może wykorzystywać ich do organizowania 
własnych szkoleń w tym zakresie. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§1 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.elektrostymulacja-vs.pl 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane 
przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby Organizatora.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
4. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z 
dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia. 
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane 
ze Szkoleniem. 
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 
internetowej www.elektrostymulacja-vs.pl 
8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w 
terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.elektrostymulacja-vs.pl 
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