REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Ogólne Warunki Uczestnictwa zwane dalej „Warunkami”, określają warunki udziału Instytucji Zgłaszających i
Uczestników zajęć organizowanych przez MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa Sp. z o.o.
2. Ilekroć w Warunkach jest mowa o:
a.

MTD – MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa Sp. z o.o. REGON 010146227, NIP 534-227-77-53, KRS:
0000220982, z siedzibą w Komorowie, ul. Mieczysława 9, 05-806, adres biura; Al. Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa; e-mail: mtd@mtd.biz.pl , tel. 22 863 78 97,

b.

Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłosiła się lub została zgłoszona na
zajęcia przez Instytucję Zgłaszającą poprzez złożenie lub przesłanie Formularza zgłoszeniowego i
której udział został potwierdzony przez MTD.

c.

Instytucji Zgłaszającej – podmiot, który zgłosił Uczestnika na zajęcia.

d.

Zajęciach – należy przez to rozumieć warsztat, szkolenie, sesję coachingową, sesję doradczą,
konferencję, event organizowane przez MTD, w którym udział Uczestników jest odpłatny.

e.

Warsztat otwarty – należy przez to rozumieć warsztat, na które nabór prowadzony jest w sposób
otwarty, w którym może uczestniczyć każda zainteresowana osoba.

f.

Wydarzenie zamknięte – należy przez to rozumieć warsztat, spotkanie, organizowane na zlecenie, w
którym mogą uczestniczyć pracownicy lub inne osoby zgłoszone przez Instytucję Zgłaszającą

g.

Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową MTD - http://www.mtd.biz.pl

3. Opisy organizowanych zajęć, obejmujące temat, program, informację o prowadzącym, termin i miejsce oraz
wysokość opłaty za udział, numer rachunku bankowego, na który opłaty należy wnosić oraz formularz
zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
potwierdzenie udziału przez MTD oraz uiszczenie opłaty.
5. Zgłoszenia udziału w zajęciach dokonuje się poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego,
oraz dostarczenie go do MTD (osobiście, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną).
6. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.
7. MTD przesyła potwierdzenie otrzymania Formularza zgłoszeniowego mailem nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
8. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie udziału w zajęciach przez MTD oznacza zawarcie
umowy pomiędzy MTD a Uczestnikiem lub Instytucją Zgłaszającą.
9. Przesłany Formularz zgłoszeniowy jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
10. Opłaty za udział w zajęciach muszą wpłynąć przelewem na rachunek MTD nie później niż na 5 dni roboczych
przed rozpoczęciem zajęć, z wpisanym w tytule przelewu imieniem i nazwiskiem Uczestnika, nazwą oraz ich
terminem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu środków na konto MTD.
11. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT chyba, że
zachodzą przesłanki wymienione w art. 43 wspomnianej wyżej Ustawy.
12. W przypadku zaistnienia przesłanek do zastosowania innej niż powszechna stawki podatku VAT Uczestnik ma
obowiązek złożyć stosowne oświadczenie (do pobrania ze strony MTD).

13. Opłata za udział w zajęciach obejmuje wszystkie pozycje wskazane w formularzu zgłoszeniowym w pkt „Cena
obejmuje”.
14. Rezygnację z udziału w zajęciach Uczestnik lub Instytucja Zgłaszająca składa w formie pisemnej, osobiście w
siedzibie MTD lub pocztą elektroniczną/tradycyjną najpóźniej na 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć
(w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00).
15. Nie złożenie rezygnacji z udziału w zajęciach zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie, nieobecność na
zajęciach nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty w pełnej wysokości,
a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
16. Instytucja Zgłaszająca może dokonać zmiany zgłoszonego Uczestnika. Zmianę należy zgłosić w formie
pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
17. MTD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub aktualizacji programu zajęć, podwyższających jego
jakość.
18. MTD zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć w przypadku nie zebrania minimalnej
liczby Uczestników lub z innych przyczyn niezależnych od MTD. W razie odwołania zajęć uiszczona opłata
podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie 7 dni od dnia odwołania. W razie zmiany terminu zajęć
opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości w ciągu 7 dni od złożenia przez Uczestnika lub Instytucję
Zgłaszającą rezygnacji z ich udziału.
19. Warunki uczestnictwa w zajęciach zamkniętych ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi podmiotami.
20. MTD może udzielić rabatu w wysokości ustalanej indywidualnie z Uczestnikiem lub Instytucją Zgłaszającą.
21. Poprzez zgłoszenie udziału w zajęciach Uczestnik i Instytucja Zgłaszająca potwierdzają, że zapoznali się,
akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Warunków.
22. MTD zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu zajęć poprzez wykonywanie fotografii lub
dokumentacji elektronicznej ich fragmentów, które mogą być zamieszczone na stronie internetowej.
Wykonane fotografie będą archiwizowane w dokumentacji przez MTD.
23. Poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik lub Instytucja Zgłaszająca wyraża zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie
wizerunku Uczestnika dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych.
24. Po ukończeniu szkolenia MTD wydaje Uczestnikowi zaświadczenie – certyfikat udziału.
25. Odpowiedzialność odszkodowawcza MTD w stosunku do Uczestnika i Instytucji Zgłaszającej, jaka może
powstać w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ogranicza się do wysokości opłaty za
udział w zajęciach.
26. Żadna ze stron umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w przypadku, gdy wykonanie ciążących na niej zobowiązań nie będzie możliwe z powodu
działania siły wyższej lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Stron i którym nie mogły one
zapobiec.
27. Od momentu zgłoszenia udziału w zajęciach, wszelka korespondencja między MTD a Uczestnikiem lub
Instytucją Zgłaszającą będzie przesyłana mailem lub pocztą, zgodnie z danymi w Formularzu zgłoszeniowym.

28. Zmiana danych teleadresowych nie stanowi zmiany umowy i wymaga powiadomienia drugiej strony mailem,
lub pocztą tradycyjną. W razie niepowiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję uznaje
się doręczoną zgodnie z dotychczasowymi danymi.
29. MTD zastrzega sobie prawo do modyfikacji Warunków w każdym czasie, przy czym zmiana Warunków wiąże
Uczestników i Instytucje Zgłaszające od chwili ogłoszenia zmienionych Warunków na stronie internetowej.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
31. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszymi Warunkami jest Sąd
właściwy dla siedziby MTD.

