
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU W GDAŃSKU W DNIU 09.11.2017 R.: 

„Nowoczesna kancelaria. Wycena i negocjacje wynagrodzenia kancelarii.” 

1. Naveo Sowiński i Sęk sp. j. z siedzibą w Poznaniu (60-740), ul. Głogowska 70/11, adres do doręczeń: 

ul. Głogowska 70/11, 61-740 Poznań (dalej: „Naveo”), wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472769, akta rejestrowe której prowadzi 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP 7792415280, jest organizatorem szkolenia stacjonarnego „Nowoczesna 
kancelaria. Wycena i negocjacje wynagrodzenia kancelarii.” (dalej: „Szkolenie”). 

2. Szkolenie odbędzie się w dniu 09.11.2017 r., w Q Hotel Grand Cru Gdańsk przy ul. Rycerskiej  
11-12, 80-882 Gdańsk w godzinach 15:15 – 19:30. 

3. Aby uczestniczyć w Szkoleniu należy: 

a. Dokonać zgłoszenia wypełniając formularz zgłoszeniowy, 

b. Zaznaczyć check box ze zgodą na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym 
danych osobowych, 

c. Zaakceptować warunki uczestnictwa oraz politykę prywatności, 

d. Dokonać płatności za Szkolenie na podstawie faktury pro forma przesłanej elektronicznie na 
adres e-mail zgłaszającego w terminie i na rachunek bankowy tam wskazany. 

4.  Cena obejmuje: opłatę za udział w Szkoleniu, serwis kawowy oraz certyfikat uczestnictwa. 

5.  O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

6.  Naveo zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy lista uczestników w 

danym terminie Szkolenia zostanie zamknięta, jak i odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w 

przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób lub z innych przyczyn niezależnych od Naveo. 
W takich przypadkach - wpłacona przez zgłaszającego się opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni 

od dnia przekazania zgłaszającemu się informacji o niniejszym drogą mailową na wskazany przez 
niego w formularzu kontaktowym adres e-mail. 

7.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu do dnia 30.10.2017 – zwrot płatności 
przysługuje w wysokości 100% dokonanej opłaty. Zwrot zostanie dokonany na numer rachunku 
bankowego, z którego została dokonana płatność za Szkolenie. 

8.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu po dniu 30.10.2017 – zwrot płatności 

przysługuje w wysokości 50% dokonanej opłaty. Zwrot zostanie dokonany na numer rachunku 
bankowego, z którego została dokonana płatność za Szkolenie. 

9.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu po dniu 03.11.2017 – zwrot płatności nie 
przysługuje. 

10.  W przypadku niedokonania płatności za Szkolenie w terminie wskazanym na fakturze pro forma, 

Naveo będzie uprawnione do uznania, że nie doszło do skutecznego zgłoszenia się na Szkolenie 
przez daną osobę i będzie mogło zaoferować miejsce na Szkoleniu innej osobie na liście 

rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej zostaną o tym powiadomione droga mailową na adres e-mail 
wskazany Naveo w formularzu kontaktowym. 

 


