
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
 
 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń udziału oraz warunki 
uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Sedlak & Sedlak.  

nazwa: WPROWADZENIE DO WYNAGRADZANIA 
data: 7 listopada 2017 
miejsce: Kraków  

2. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 
- przy zgłoszeniu do 17 października 2017 r. – 1 300 zł + 23% vat 
- przy zgłoszeniu po 17 października 2017 r. – 1 600 zł + 23% vat  
 

3. Cena obejmuje: wykłady, materiały konferencyjne, certyfikat ukończenia warsztatów, 
przerwy kawowe i lunch.  
 

4. Wypełnienie formularza on-line na stronie 
https://wynagrodzenia.pl/warsztaty/wprowadzenie-do-wynagradzania stanowi zawarcie 
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Sedlak & Sedlak. 
 

5. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia, zgłaszającemu zostanie wysłana wiadomość  
e-mail z fakturą pro-formą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. 
 

6. Po dokonaniu opłaty zgłaszającemu zostanie wystawiona faktura VAT w przeciągu  
3 dni roboczych. 
 

7. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu zgłaszającego oświadcza,  
że posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego,  
w szczególności do zawarcia umowy z Sedlak & Sedlak. 
 

8. Opłatę należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia. 

9. Wpłaty należy dokonać na konto: 
 
Sedlak & Sedlak 
ul. Królowej Jadwigi 189 B, 30-220 Kraków  
Inteligo PKO Bank Polski SA 
nr konta: 50102055581111109491200086 

Jako tytuł przelewu prosimy podać  
imię, nazwisko i numer pro-formy 

https://wynagrodzenia.pl/warsztaty/wprowadzenie-do-wynagradzania


10. W przypadku rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów, obciążymy Państwa 
opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za każde anulowane uczestnictwo. 
 

11. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
warsztatów, pobierana jest pełna kwota kosztów uczestnictwa wynikająca z umowy.  
 

12. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w warsztatach może wziąć udział inny pracownik 
firmy, wskazany przez zgłaszającego. 
 

13. W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej/e-mailowej 
rezygnacji udziału w warsztatach, zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę 
kosztów uczestnictwa. 
 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, miejsca odbycia warsztatów 
oraz do odwołania warsztatów. 

 


