Warszawa 08.01.2015

Regulamin szkolenia – ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu:

„Kurs przygotowujący do zawodu: Przedstawiciel Medyczny”
1. Organizujący szkolenie.
Szkolenie organizuje firma Radfarm Sp. z oo. , z siedzibą ul. Królewicza Jakuba 1 a
02- 956 Warszawa.
2. Czas i miejsce szkolenia.
Szkolenia odbywają się w terminach i miastach wyznaczonych przez organizatora.
Kolejna EDYCJA 21 i 22 Marzec 2015 KATOWICE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu z przyczyn od niego niezaleŜnych. O zmianach
uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailem.
3. Zgłoszenie uczestnictwa.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:


Wysłanie zgłoszenia na adres mailowy szkolenia@radfarm.pl i CV w załączniku



Po otrzymaniu maila zwrotnego z akceptacją kandydata naleŜy dokonać wpłaty
bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50,00 zł na konto organizatora, do dwóch dni roboczych
od otrzymania wiadomości.



Uregulowanie opłaty za szkolenie nie później jednak jak do 7 dni przed rozpoczęciem
EDYCJI szkolenia.

Potwierdzenie rejestracji kandydata następuje po uregulowaniu zaliczki. Na przelewie naleŜy
podać swoje imię i nazwisko oraz w pozycji: tytułem naleŜy wpisać „ zaliczka na poczet szkolenia
EDYCJA ................... data ...................”.
W kaŜdej EDYCJI moŜe uczestniczyć maksymalnie 18 osób. Liczy się kolejność potwierdzonej
rejestracji kandydata.
4. Rezygnacja z uczestnictwa.
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu naleŜy zgłosić w telefonicznie w biurze firmy Radfarm lub
mailem na adres szkolenia@radfarm.pl
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 6 dni roboczych przed datą rozpoczęcia
szkolenia kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za szkolenie pomniejszony o bezzwrotną zaliczkę.
Odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niŜ 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest
jednoznaczne z poniesieniem całkowitych kosztów udziału w szkoleniu.
5. Cena szkolenia.
Cena szkolenia 599,00 zł brutto, obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych,
certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, słodycze. Cena nie obejmują kosztów zakwaterowania i
dojazdów.

6. Dane organizatora:
RADFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Adres biura:
ul. Królewicza Jakuba 1 a
02 - 956 Warszawa
info. tel. (22) 891 44 08 lub (22) 891 10 01,
tel. do trenera prowadzącego/organizatora 885 025 025
Fax. (+4822) 891 44 09
e-mail: szkolenia@radfarm.pl
nr konta bankowego: 64 1160 2202 0000 0001 5634 0469

