WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 1. Definicje
Ilekroć mowa jest o:
1. Konferencji, szkoleniu, seminarium czy warsztatach to rozumie się przez to: formę szkolenia
organizowaną przez Agencję Promocji Zieleni przy udziale Związku Szkółkarzy Polskich.
2. Organizatorze to rozumie się przez to: Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 00-175, al. Jana Pawła II 80 lokal 71, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 29722, NIP 951-1807-033, z kapitałem zakładowym 50 000,00 PLN.
3. Uczestniku to rozumie się przez to osobę prywatną lub pracownika organizacji, bądź
organizację, która zgłosiła chęć udziału w szkoleniu.
4. Formularzu zgłoszeniowym to rozumie się przez to: formularz do rejestracji on-line lub
w formacie Word lub pdf dostępny na stronie http://szkolenia-zielen.pl/
§ 2. Postanowienia
1. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi warunkami
uczestnictwa i przestrzegania ich.
2. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń: programu, miejsca, kosztów oraz innych
warunków związanych z ich organizacją znajdują się na stronie http://szkolenia-zielen.pl/
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do biura organizatora wypełnionego
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://szkolenia-zielen.pl/ lub przysłanie
wypełnionego i podpisanego zgłoszenia (w formacie Word lub pdf) na adres e-mail:
prozielen@zszp.pl, faxem: (22) 435 47 20 lub na adres korespondencyjny: Agencja Promocji
Zieleni Al. Jana Pawła II 80 lok.71 00-175 Warszawa.
4. Formularz zgłoszenia musi zostać opatrzony podpisem osoby uprawnionej do podejmowania
decyzji.
5. W momencie otrzymania wypełnionego Formularza zgłoszenia, następuje zawarcie umowy na
czas określony, to jest do czasu wykonania wzajemnych świadczeń pomiędzy Organizatorem
a Uczestnikiem. Umowa taka, w przypadku wydarzeń, w których udział jest odpłatny, stanowi
zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
6. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w szkoleniu zgodnie
z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.szkolenia-zielen.pl
oraz
w podanych tam terminach wpłat.
7. Organizator umożliwia dokonanie płatności przelewem lub poprzez płatności online za
pośrednictwem systemu tpay.com. Płatność jest uważana za dokonaną w momencie
zaksięgowania wpłaty na rachunku organizatora:
a. Płatność w PLN (w złotówkach) Bank Pekao S.A. , XVIII Oddział w Warszawie
PL62124020631111001001211859

b. Płatność w EURO Bank Zachodni WBK S.A. PL 08 1500 1777 1217 7010 8973 0000
KOD SWIFT: WBKPPLPP
8. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, jeśli wypełniony formularz
zgłoszeniowy dotrze do Organizatora w momencie wyczerpania liczby miejsc, osoba
zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową. Jeśli Uczestnik dokona wpłaty na konto
Organizatora za udział w szkoleniu, a miejsca będą już wyczerpane, cała kwota zostanie mu
zwrócona w przeciągu 14 dni.
§ 3. Rezygnacja Uczestnika
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych
kosztów w wysokości wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis
tpay.com określoną w umowie między Organizatorem a tpay.com, pod warunkiem zgłoszenia
rezygnacji z udziału na 30 dni wcześniej niż planowane jest szkolenie.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnik jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora
pocztą elektroniczną na adres e-mail prozielen@zszp.pl. Zwrot opłaty na rzecz Uczestnika
następuje w terminie 14 dni od daty prawidłowego powiadomienia Organizatora o rezygnacji
oraz odesłania podpisanej faktury korygującej wraz z numerem rachunku bankowego, na który
należy dokonać zwrotu.
3. W przypadku wycofania zgłoszenia później niż na 30 dni kalendarzowych przed terminem
szkolenia, a także nieobecność Uczestnika na szkoleniu skutkuje pełną opłatą, tj. kosztem
w wysokości 100% wartości uczestnictwa.
4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, dokonuje on zwrotu pobranych wpłat
w ciągu 14 dni od daty przekazania przez Organizatora stosownej informacji drogą mailową
oraz otrzymania podpisanej faktury korygującej wraz z numerem rachunku bankowego, na
który należy dokonać zwrotu.
§ 4. Szkolenia
(konferencje, seminaria, warsztaty)
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
2. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje:
a. W przypadku szkoleń płatnych organizowanych podczas Międzynarodowej Wystawy
ZIELEŃ TO ŻYCIE:
- Konferencji DZIEŃ ARCHITEKTA KRAJOBRAZU – udział w spotkaniu, przerwę kawową
z poczęstunkiem w postaci kanapek; świadectwo udziału w konferencji;
- WARSZTATÓW DLA ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU – udziału w spotkaniu, przerwy
kawowe, dwudaniowy lunch; świadectwo udziału w warsztatach.
b. W przypadku Szkolenia z CERTYFIKATEM:
- 4 dni wykładowych (8 godzinnych) oraz 2 dni zajęć w szkółkach produkujących
ozdobny materiał roślinny; przerwy kawowe podczas zajęć; lunch; materiały

merytoryczne – „Katalog Roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek
Szkółkarzy Polskich”, „Zalecenia jakościowe dla szkółkarskiego materiału ozdobnego
polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich”; dowóz busem z Warszawy na zajęcia
terenowe; zaświadczenie udziału w szkoleniu dla wszystkich uczestników i certyfikat
dla tych, którzy zdadzą egzamin.
3. Opłata za udział w szkoleniu nie zawiera:
a. ubezpieczenia,
b. kosztów noclegów,
c. kosztów dojazdu, parkingu.
4. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie
zajęć, chyba że Organizator wyrazi uprzednio pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub
dźwięku.
5. Organizator uprawniony jest do kontaktów w celu uzyskania opinii o przebytym szkoleniu
(przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej).

§ 5. Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 10 dni
roboczych przed ustalonym terminem z przyczyn od siebie niezależnych, m.in.: choroby
prelegentów, zbyt małej grupy, żałoby narodowej oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń
losowych, na które Organizator nie ma wpływu. Uczestnikowi zostanie zaproponowany
wówczas inny termin szkolenia lub zwrot w całości uiszczonej opłaty.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub terminu szkolenia, nie później niż do
10 dni roboczych przed planowanym terminem.
3. Informacja o zmianie miejsca lub terminu szkolenia bądź też jego odwołaniu zostanie
niezwłocznie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie
przekazana przez Organizatora Uczestnikom telefonicznie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego dokumentu.
2. Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią integralną część Formularza zgłoszenia.
3. Dane osobowe Uczestników zgromadzone podczas rejestracji przechowywane są w czasie
i zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za
zakupione usługi.
4. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach
danych utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich
współpracujących z Organizatorem w ramach szkolenia.
5. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie
przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

6. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy,
podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania
w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
7. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się oraz akceptacji zawartych w niniejszym dokumencie postanowień.
8. Wszelkie ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

