REGULAMIN UCZESTNIKA KURSU
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z kursów dostępnych na
stronie www.falmed.pl, warunki sprzedaży dostępnych kursów oraz Politykę Prywatności.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Uczestnik jest zobowiązany do
zapoznania się z nim. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z
zapisami niniejszego regulaminu. Regulamin stanowi część składową umowy o szkolenie zawartej
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
Kursy organizowane są przez firmę FALMED Rehabilitacja Ruchowa Stanisław Faliszewski ul.
Czereśniowa 48, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 621-108-16-94, zwaną dalej „Falmed”.
Warunkiem przystąpienia do szkoleń jest:
a) Posiadanie dyplomu technika fizjoterapii, licencjata fizjoterapii, magistra
fizjoterapii lub bycie studentem ostatniego roku III-letnich studiów licencjackich i
V-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia.
b) Przesłanie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na
naszej stronie internetowej.
c) Dokonanie wpłaty we wskazanym terminie oraz dostarczenie dowodu wpłaty wraz
z pozostałymi dokumentami drogą elektroniczną na adres osrodek@falmed.pl.
Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzymuje dokument z informacjami dotyczącymi
terminu szkolenia, harmonogramu wpłat oraz numeru konta, na który należy dokonać wpłaty za
uczestnictwo w szkoleniu.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich
danych osobowych przez firmę Falmed zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Gromadzone w ten sposób dane nie będą przekazywane osobom i firmom trzecim. Falmed zastrzega
sobie prawo do ich wykorzystywania w celach handlowych.
Od momentu wysłania zgłoszenia uczestnik zobowiązuje przestrzegać się regulaminu oraz
harmonogramu wpłat.
Rezerwacja miejsca
Uiszczenie opłaty jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników szkolenia. O
pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów na szkolenie decyduje kolejność wpływu wpłaty na
rachunek wskazany przez Falmed.
Opłata za akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Szkolenia Falmedu posiadają akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jeżeli Uczestnik jest
zainteresowany otrzymaniem tego rodzaju akredytacji na certyfikacie, który uzyska po ukończeniu
kursu, to jest on zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty za akredytację, w wysokości 50 zł.
Powyższą opłatę uczestnik może przelać na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy, wraz z
pozostałą częścią kosztów lub też uregulować ją na miejscu szkolenia, w dniu jego rozpoczęcia lub
zakończenia.

Odwołanie szkolenia przez organizatora
Falmed zastrzega sobie prawo do odwoływania poszczególnych szkoleń w przypadku niewystarczającej
ilości chętnych, którzy spełnili wymogi utworzenia grupy kursowej. W takiej sytuacji Falmed
gwarantuje zwrot wpłaty w wysokości 100% na wskazane przez uczestnika konto bankowe. Ta
procedura dotyczy również wystąpienia zdarzeń losowych lub choroby organizatora prowadzącego.
Jeżeli uczestnicy wyrażą na to zgodę, to zostaną przepisani na to samo szkolenie w późniejszym
terminie. Wpłacone przez nich zaliczki zostaną zachowane na poczet kolejnego szkolenia, w którym
będą uczestniczyć.
Jeżeli uczestnik nie będzie zainteresowany przepisaniem go na kolejny termin szkolenia, to otrzyma
całościowy zwrot poniesionych kosztów.
Falmed zastrzega sobie także prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń, o których
powiadomi Uczestników ze stosownym wyprzedzeniem.
Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika
Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu. W zależności od
terminu, w którym zostanie zgłoszona rezygnacja, Uczestnikowi przysługuje następujące prawo do
zwrotu poniesionych kosztów:




Zgłoszenie rezygnacji na 30 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty
w wysokości 100%,
Zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty
w wysokości 50%,
Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zwrot
wpłaty nie przysługuje. Pozostała część poniesionych kosztów zostaje zatrzymana jako
należne Falmed odstępne.

Uczestnik może też zgłosić zastępstwo przez inną osobę. Podstawą jest spełnienie przez nią
„Warunków przystąpienia do szkoleń”. Jeżeli osoba wyznaczona na zastępstwo spełnia warunki,
poniesione przez Uczestnika wpłaty przechodzą na jej poczet i Organizator nie rości sobie prawa do
zatrzymania odstępnego lub odszkodowania.
Zakaz nagrywania i rozpowszechniania materiałów audio i wideo
Podczas prowadzonych przez Falmed szkoleń obowiązuje zakaz nagrywania audio i wideo na wszelkich
nośnikach, bez uprzednio uzyskanej zgody Organizatora. Osoby prowadzące szkolenie mogą zastrzec
sobie prawo do nie rozpowszechniania ich wizerunków. Uczestnik, który nie zastosuje się do
powyższych ograniczeń, może zostać usunięty ze szkolenia przez Organizatora, bez prawa do zwrotu
poniesionych kosztów.
Uczestnika obowiązuje zakaz powielania, kopiowania, rozpowszechniania i innego rodzaju
wykorzystywania dla własnych celów, materiałów szkoleniowych otrzymanych od Organizatora, a
także materiałów tekstowych i graficznych na temat szkoleń, które są dostępne na stronie internetowej
www.falmed.pl.
Niezastosowanie się do powyższych zakazów i ograniczeń skutkuje nałożeniem przez Organizatora na
Uczestnika kary finansowej w wysokości 10 000,00 zł. Ponadto Organizator w takiej sytuacji posiada
również prawo do dochodzenia roszczeń finansowych przewyższających wskazaną kwotę, w sytuacji
gdyby nie pokrywała ona poniesionych przez Organizatora strat.

Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych i otrzymywanie informacji handlowych
Decydują się na udział w szkoleniu i wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.falmed.pl, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Falmed, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr
101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Uczestnik wyraża także zgodę na otrzymywanie od Falmed drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną
informacji handlowych na temat prowadzonych przez Falmed szkoleń.
Faktura za udział w szkoleniu
Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury za udział w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia. Faktura
zostanie przez Falmed wystawiona na ten sam miesiąc rozliczeniowy, w którym Organizator odnotował
na wskazanym rachunku bankowym wpłatę za udział w szkoleniu od Uczestnika. Dla przykładu:
Organizator odnotował na rachunku bankowym wpłatę uczestnika 31 stycznia - faktura zostanie
wystawiona z datą styczniową.
Faktury w wersji elektronicznej mogą być przesłane na adres mailowy podany przez Uczestnika w
formularzu zgłoszeniowym, po uprzednim powiadomieniu Organizatora o takiej konieczności.
Reklamacje i uwagi
Wszelkiego rodzaju uwagi oraz reklamacje na temat szkoleń prowadzonych przez Falmed należy
kierować na adres mailowy: osrodek@falmed.pl. Zgłoszenia reklamacji i uwag będą rozpatrywane w
przeciągu 14 dni od ich otrzymania.
Odpowiedzialność uczestnika
Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych podczas szkolenia jest obowiązkowa. Dopuszcza
się maksymalnie 10% nieobecności usprawiedliwionej. W przypadku gdy Uczestnik miał większą ilość
nieobecności, Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania mu certyfikatu po ukończeniu
szkolenia.
Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego starty lub szkody podczas
szkolenia, i jest zobowiązany do pokrycia ich kosztów w terminie 7 dni od poinformowania go o
finansowym rozmiarze strat przez Organizatora. Ponadto, Organizator na poczet kaucji wstrzymuje
wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia Uczestnikowi, który dopuścił się
spowodowania strat lub szkód.
Podczas prowadzonych przez Falmed szkoleń zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu na
terenie ośrodka oraz przebywania w stanie nietrzeźwości pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w
szkoleniu. Osobie skreślonej z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot poniesionych
kosztów.
Pozostałe kwestie nie zawarte w regulaminie podlegają regulacjom właściwych przepisów prawa
polskiego.

