
zaznaczyć 

właściwe X

Student (dołączyć zdjęcie legitymacji)

Pozostali

Zgłoszenie grupowe (od 3 osób). Podaj nazwiska uczestników grupy

Osoby niestudiujące

dietetyk

technolog żywności

lekarz

pielęgniarka

farmaceuta

trener personalny

inne

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Data i podpis:

_____________________________________________________________________

Status

Zawód

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Dietoterapia Katarzyna Kowalcze, ul. 

F.Kawy 36/22, 01-496 Warszawa,                             

niezbędnych do rejestracji na wybrany kurs. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem(am) 

poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich 

danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. 

Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie 

danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych może uniemożliwić uczestniczenie w kursie.

Akceptuję regulamin

Wyrażam zgodę na przesyłanie, drogą elektroniczną, 

informacji dotyczących kolejnych kursów 

przygotowywanych przez Dietoterapia Katarzyna 

Kowalcze.

Formularz zgłoszeniowy na kurs:  

Gdynia 6 kwietnia 2018 , godz. 10:30- 16:30

Imię i nazwisko

Email

Telefon

Chcę otrzymać fakturę i podaję dane

Dietetyka kliniczna przez przypadki - pacjent endokrynologiczny. 



1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie pełnej wpłaty na wskazane przez Organizatora konto bankowe. Brak 

dokonania wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie.    

2. Rezygnacja z udziału w kursie jest możliwa nie później niż 7 dni przed terminem kursu. 

Po upływie tego czasu Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty za kurs.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie na 3 dni przed jego realizacją, wpłata dokonana za kurs nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie o rezygnacji udziału z kursu należy przesłać pisemnie, droga elektroniczną na adres email: kursy@dietoterapia.waw.pl

3. Brak obecności w dniu organizowania kursu, pojawienie się uczestnika na samym początku kursu, opuszczenie przedwczesne kursu bez uzgodnienia z organizatorem, nie 

pozwala uczestnikowi na uzyskanie certyfikatu odbycia kursu.

4. Cena kursu obejmuje materiały ze szkolenia, certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz przerwę kawową.

W przypadku stosowania przez uczestnika specjalnej diety leczniczej, trzeba ten fakt zgłosić podczas rejestracji na kurs. 

5. Udział w kursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z  wizerunkiem kursanta wykonanych podczas kursu, w celu stworzenia 

relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowym Facebook, należących do Organizatora kursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez 

Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.    

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca kursu w danym mieście. W takim przypadku każdy Uczestnik kursu  zostanie o tym fakcie poinformowany za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i wiadomości sms, nie później niż dzień przed terminem kursu.    

8. Organizator oraz osoba prowadząca kurs nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie 

trwania kursu. 

Uczestnik, który dokona zniszczeń na terenie miejsca kursu, ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia.

9. Wykorzystane materiały w trakcie kursu takie jak: prezentacja multimedialna, skrypt  szkoleniowy i inne są utworami prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody organizatora. Organizator nie przekazuje prezentacji 

multimedialnej w formie elektronicznej Uczestnikom kursu, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.    

10. W trakcie kursu zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających rejestrację szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.   

11. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów poświadczających status danej osoby w dniu kursu. Studenci zobowiązani są do posiadania legitymacji 

uczelni uprawniającej do specjalnej ceny kursu.

 12. Rejestracja Uczestnika na kurs za pomocą formularza rejestracyjnego jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się przez niego i akceptacją postanowień 

Regulaminu uczestnictwa w kursie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Organizatorem kursu jest: Dietoterapia Katarzyna Kowalcze, ul. F.Kawy 36/22, 01-496 Warszawa

Warszawa, 14 marca 2018 r. 

             

   

       

    

    

    

    

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE


