
Regulamin Uczestnictwa w kursach/warsztatach organizowanych przez firmę Fizjo-Zwierz:  
∫1 

Uczestnik dokonując zgłoszenia zobowiązuje się do:  
-osobistego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem  
-przygotowywać się do zajęć,  
-dostosować ubiór do specyfiki zajęć,  
-wpłacenia zadatku w wysokości 30% wartości kursu/warsztatów  
-dokonania opłaty 30% (w formie zadatku) w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na kurs, 
pozostałe 70% do 30 dni przed rozpoczęciem kursu, zgodnie z podanym cennikiem kursu/warsztatów 
-niezwłocznego powiadomienia Organizatora o rezygnacji; uczestnictwo nie może być odsprzedane osobom 
trzecim bez zgody organizatora 
 

∫2 
W ramach kursu/warsztatów Uczestnik ma prawo do:  
-uzyskania rzetelnej wiedzy zgodnie z podaną tematyką,  
-otrzymania stosownych materiałów,  
-otrzymania Zaświadczenia /Certyfikatu o uczestniczeniu/ukończeniu.  

∫3 
W przypadku rezygnacji uczestnika wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 

∫4 
W przypadku odwołania kursu/warsztatów z przyczyn losowych lub zależnych od Organizatora Uczestnicy  
zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, a zwrot całości opłaty nastąpi na nr konta bankowego  
podanego przez Uczestnika w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odwołania.  

∫5 
Uczestnicy, którzy nie dokonali opłaty w wyznaczonym terminie zostaną z listy wykreśleni.  

∫6 
Uczestnik ma prawo do zgłaszania do Organizatora ewentualnych nieprawidłowości tylko podczas trwania  
kursu/warsztatów. Po zakończeniu kursu/warsztatów takie uwagi będą uznane za bezzasadne lub celowo  
działające na szkodę Organizatora.  

∫7 
Uczestnik, który stawia się na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowuje  
się w sposób uniemożliwiający prowadzenie zajęć zostanie poproszony o opuszczenie kursu/szkolenia, a  
wniesiona przez niego opłata ulegnie przepadkowi na rzecz Organizatora.  

∫8 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Uczestnika z przyczyn innych niż w/w. W razie  
wniesienia przez Uczestnika opłaty zostanie mu ona zwrócona w całości.  

∫9 
Wszystkie materiały otrzymane przez Uczestników są chronione prawem autorskim oraz objęte są klauzulą  
poufności i nie mogą być rozpowszechniane w celach komercyjnych i dydaktycznych. Publikowanie treści  
zajęć oraz informacji dotyczących kursu/warsztatów wymagają zgody Organizatora.  
Uczestnik bez zgody Organizatora nie może robić dokumentacji fotograficznej oraz nagrań audiowizualnych  
oraz rozpowszechniać ich w celach komercyjnych.  

∫10 
Podczas uczestnictwa w zajęciach (szczególnie terenowych i praktycznych) z udziałem zwierząt, narzędzi  
i sprzętu specjalistycznego Uczestnik musi zachować zasady bezpieczeństwa i ponosi samodzielnie 
odpowiedzialność w razie zdarzeń i wypadków losowych.  
 


