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Regulamin Promocji Szkolenia
”Systemy bezprzewodowe SATEL ABAX”
§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu „Systemy bezprzewodowe SATEL
ABAX” organizowanym przez firmę E-SYSTEM Marcin Ficek z siedzibą w Wolbromiu, ul.
Piłsudskiego 57A/103.

§ 2.
Informacje o szkoleniu
1. Szkolenie „Systemy bezprzewodowe SATEL ABAX” organizowane jest przez firmę E-SYSTEM
w Wolbromiu przy ulicy Piłsudskiego 57A/103.
2. Firma E-SYSTEM Marcin Ficek zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji szkolenia w obrębie
miasta Wolbrom.
3. Tematyka szkolenia, zakres programowy, terminy oraz ilość uczestników mogących
uczestniczyć w szkoleniach publikowane są na stronie: www.e-alarmy.pl/szkolenia.php
4. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, na
którym widnieje imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy oraz tematyka szkolenia.

§ 3.
Warunki promocji cenowej
1. Standardowa opłata za udział w szkoleniu wynosi 150,00zł netto (184,50zł brutto)
2. Dla uczestników szkolenia „3-dniowe SEMINARIUM: Zaawansowane systemy alarmowe SATEL INTEGRA 24/32/64/128” opłata za szkolenie zostaje obniżona o 60% i wynosi
60,00zł netto (73,80zł brutto).
3. Wszystkim uczestnikom szkolenia, po jego ukończeniu, przysługuje jednorazowy
dodatkowy rabat w wysokości 5% na zakup w firmie E-SYSTEM.

§ 4.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w szkoleniu technicznym jest spełnienie następujących wymagań:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.e-alarmy.pl/szkolenia.php
2. Dokonanie opłaty, o której mowa w § 3 za udział w szkoleniu na konto E-SYSTEM Marcin
Ficek mBank nr: 75 1140 2004 0000 3102 3341 7921 najpóźniej 7 dni od momentu
zapisania się na szkolenie i otrzymaniu faktury pro forma.
3. Nie dokonanie opłaty w terminie, o którym mową w pkt 2, jest równoznaczna z rezygnacją ze
szkolenia.
4. Opłata za szkolenie obejmuje koszty:
a. uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach,
b. materiałów szkoleniowych;
c. posiłku (jeden posiłek + kawa, herbata);
5. Opłata nie pokrywa kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Koszty te pokrywa
uczestnik we własnym zakresie.

§ 5.
Warunki rezygnacji
1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia w formie
pisemnej rezygnacji ze szkolenia nie później niż na 7 dni przed planowanym szkoleniem.
2. Rezygnację należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub e-mailem na
adres: jolanta.ros@e-system.com.pl.
3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1, 2, nastąpi zwrot wniesionej
opłaty, o której mowa w §3 na wskazany przez uczestnika numer konta bankowego.

§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy szkoleń mogą składać reklamacje wyłącznie w formie pisemnej do E-SYSTEM
Marcin Ficek najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń na dane szkolenie nie przekroczy 50% założonej liczby
uczestników, lub z innych ważnych powodów, firma E-SYSTEM zastrzega sobie prawo do
odwołania szkolenia, o czym osoby, które zgłosiły udział w szkoleniu zostaną niezwłocznie
powiadomione. W takim przypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionej opłaty, o której
mowa w §4, pkt 2.
3. Firma E-SYSTEM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z wcześniejszą
zapowiedzią o tej zmianie na stronie www.e-alarmy.pl/szkolenia.php
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2012.
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