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Regulamin internetowej sprzedaży miejsc na szkolenia 
 
1. Organizatorem internetowej sprzedaży szkoleń jest: 

 
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. 
ul. Boh. Monte Cassino 19/57  15-873 Białystok 
NIP: 542 323 65 28; KRS: 0000501042   
Kapitał zakładowy 30 000 zł, zwany dalej Organizatorem,  
 
2. Przed złożeniem zamówienia zakupu Kupujący powinien zapoznać się z niniejszym 
Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.  
 
3. Złożenie zamówienia zakupu uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacja ̨ 
Regulaminu.  
 
4. Sprzedaż szkoleń określonych na stronie internetowej Organizatora jest ograniczona 
liczba ̨ miejsc. Zgłoszenia zakupu będą przyjmowane do wyczerpania puli dostępnych 
miejsc. Organizator dopuszcza możliwość zakupu szkolenia spoza listy dostępnej na 
stronie internetowej, jednakże z zastrzeżeniem warunku wykonania takiego zlecenia po 
ustaleniu możliwości organizacji szkolenia i zebraniu odpowiedniej liczby uczestników 
szkolenia. Szkolenia są organizowane w różnych formach, m.in. warsztaty, konferencję 
lub inny rodzaj spotkania organizowany przez Organizatora, a także e-learning. 
 
5. Termin szkolenia, forma szkolenia, czas trwania szkolenia oraz miejsce szkolenia 
zostaną określone na stronie internetowej Organizatora. Wszelkie zmiany dokonane po 
zakupie szkolenia będą przekazywane drogą mailową.  
 
6. Przez sprzedaż szkolenia rozumie się złożenie zamówienia przez osobę zwaną dalej 
Kupującym, udziału uczestnika w szkoleniu organizowanym przez Organizatora.  
 
7. Zamówienia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej, na podstawie 
formularza zamówienia WWW dostępnego na stronie www.ekoexpert.com.pl. 
8. Organizator jest uprawniony do powierzenia organizacji szkolenia osobie trzeciej. 
 
9. W przypadku zamówienia na podstawie formularza WWW, Kupujący wypełnia 
formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane m.in imię, nazwisko, numer 
telefonu, nazwę firmy oraz adres mailowy. 
 
10. Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po przesłaniu prawidłowo wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego oraz mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia zakupu 
szkolenia. 
 
11. Płatności za zakupione szkolenia należy dokonać w ciągu 48 godzin od otrzymania 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na rachunek bankowy mBank: 04 1140 2017 0000 
4202 0554 6165. 
 
12. W przypadku niedokonania płatności we wskazanym terminie, rezerwacja miejsca i 
zamówienie zostaną anulowane.  
 
13. W przypadku zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 1 dzień do terminu 
rozpoczęcia szkolenia, szczegóły zamówienia oraz płatności są uzgadniane indywidualnie, 
z tym, że sprzedaż  szkolenia nastąpi po otrzymaniu płatności za zamówione szkolenie.  

 
14. W przypadku konieczności dokonania płatności na podstawie faktury, Kupujący 
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w momencie przesłania potwierdzenia 
zgłoszenia droga ̨ mailowa ̨ lub telefonicznie.   
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15. Po zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym EkoExpert Sp. z o.o. na adres 
mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłana faktura VAT.  
 
16. Jeden Kupujący może kupić dowolna ̨ liczbę miejsc na szkolenie, podając dane 
osobowe Uczestników szkolenia. Stroną umowy będzie Kupujący. 
 
17. EkoExpert Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany miejsca lub 
daty szkolenia w razie zajścia okoliczności takich jak zbyt mała liczba uczestników 
szkolenia w planowanym terminie oraz innych przypadków losowych. W przypadku 
zmiany miejsca lub daty szkolenia Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy 
lub zgłoszenia udziału w kolejnym terminie wyznaczonym dla danego szkolenia. 
 
18. Kupujący jest uprawniony do odwołania zamówienia szkolenia w terminie 7 dni. przed 
wyznaczoną datą. W tej sytuacji organizator zwraca 85% zapłaconej kwoty płatności za 
szkolenie, na rachunek wskazany przez Kupującego, a w przypadku braku takiego 
wskazania, na rachunek, z którego wpłynęła wpłata. Odwołanie zamówienia szkolenia po 
tej dacie nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku zwrotu płatności. 
 
19. Dane osobowe Kupującego i Uczestnika szkolenia będą wykorzystywane wyłącznie w 
celu realizacji umowy, organizacji szkolenia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
z dnia  i nie będą przekazywane osobom oraz firmom trzecim.  
 
20. Każdemu Kupującemu i Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do wglądu oraz 
edycji swoich danych osobowych. 
 
21.  Na wniosek uczestnika szkolenia Organizator wyda zaświadczenia o udziale w 
szkoleniu. 
 
22. Wszelkie materiały udostępnione w trakcie szkolenia są objęte prawem autorskim i 
uczestnik jest uprawniony do korzystania z tych materiałów zgodnie z ustawą z dnia 4 
lutego 1994 r. prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006.90.631). 
 
23. Uczestnik szkolenia jest uprawniony do zgłoszenia uwag do szkolenia w terminie 5 
dni od daty ukończenia szkolenia. Uwagi dotyczą w szczególności niezgodności szkolenia 
z informacją o jego przeprowadzeniu. Zgłoszenie uwag może się odbyć również w formie 
poczty elektronicznej. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia na wskazany w zgłoszeniu adres email. Uwagi zgłoszone po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
24. EkoExpert Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu.  
 


