Regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Za pośrednictwem strony internetowej www.LexDental.pl możliwe jest dokonanie
zgłoszenia na szkolenia stacjonarne i internetowe, jak i dokonanie opłaty.
Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu sprzedaży jest Milena Delijewska,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Prawa Medycznego lek.
dent. Milena Delijewska”, ul. Ziemowita 12a, 52-200 Komorowice, NIP:
99282077106, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail
milena.delijewska@lexdental.pl.

Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:
1) Serwis – strona funkcjonująca pod adresem internetowym www.LexDental.pl,
2) Uczestnik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która dokonuje zgłoszenia udziału w szkoleniu stacjonarnym lub internetowym,
3) Szkolenie – stacjonarny lub internetowy kurs mający na celu nabycie oraz
pogłębienie wiedzy w zakresie określonym w programie szkolenia,
4) Regulamin – niniejszy regulamin,
5) Organizator – Milena Delijewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
„Kancelaria Prawa Medycznego lek. dent. Milena Delijewska”, ul. Ziemowita 12a,
52-200 Komorowice, NIP: 9282077106,

§1
1. Szkolenia organizowane przez Kancelarię Prawa Medycznego LexDental lek.
dent. Milenę Delijewską mają formę szkoleń stacjonarnych oraz kursów
internetowych.
2. Szkolenia internetowe odbywają się poprzez platformę internetową
Clickmeeting. Do udziału w szkoleniu internetowym potrzebna będzie przeglądarka
www oraz dostęp do internetu. W celu komfortowego i aktywnego udziału w kursie
polecam Państwu używanie słuchawek i mikrofonu.

3. Lokalizacja szkoleń stacjonarnych każdorazowo przekazywana jest po zapisaniu
się na kurs.

§2
1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.lexdental.pl.
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie
potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W przypadku szkoleń internetowych bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty
przesłana zostanie Państwu faktura wraz z linkiem aktywacyjnym, w który należy
kliknąć, aby potwierdzić obecność na szkoleniu. W dniu kursu Uczestnik na podany
w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail przypomnienie o szkoleniu.
4. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest:
a. dostępność wolnych miejsc;
b. zgłoszenie uczestnictwa przyjęte przez Organizatora,
c. dokonanie płatności całości opłaty
d. posiadanie dyplomu lekarza dentysty.
5. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz wysłaną pocztą
tradycyjną, drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji lub
podczas szkolenia fakturę za wniesioną opłatę.
Certyfikat może być również w szczególnych okolicznościach przesłany pocztą.
6. Opłata za udział w kursie nie obejmuje kosztów zakwaterowania, a także
ewentualnego dojazdu.

§3
1. Uczestnik może wybrać następującą formę płatności za udział w szkoleniu
stacjonarmym lub internetowym:
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Uczestnika w banku poprzez
konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Uczestnika z konta bankowego
on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

2. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.
3. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Uczestnikiem a Organizatorą
zawarta zostaje umowa o udział w wybranym przez Uczestnika szkoleniu, a
Uczestnikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
4. Terminowe dokonanie opłaty za wybrane szkolenie jest ostatecznym
potwierdzeniem udziału. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji
spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

§4
1. Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmowane będą w formie pisemnej, bądź
pocztą elektroniczną (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora):
a. w terminie do 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia przysługuje
Uczestnikowi zwrot uiszczonej opłaty w całości;
b. w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia
przysługuje przeniesienie wpłaty na szkolenie w innym terminie, uzgodnionym z
Uczestnikiem.
2. Brak wpływu płatności do Organizatora w ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia
poprzez formularz dostępny na stronie www.lexdental.pl zostaje uznane za
wycofanie zgłoszenia i anulowanie zgłoszenia.
3. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego
oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.

§5
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu
przed datą jego rozpoczęcia przez poinformowanie uczestników w formie ustnej,
telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną, jeżeli:
a. wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta;
b. nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od
Organizatora np. choroby wykładowcy. W w/w przypadku Organizator zobowiązuje
się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat
manipulacyjnych, a Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z
odwołaniem lub zmianą terminu.

2. Organizator zastrzega sobie również prawo do wyznaczenia zastępstwa w
przypadku, w którym wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn
losowych. Z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi zwrot wniesionej opłaty za
szkolenia.

§6
Wszystkie szkolenia organizowane przez Kancelarię Prawa Medycznego LexDemtal
są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub
nagranie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim
jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

§7
1. Uczestnik ma prawo odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy w terminie 14
dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,
Uczestnik musi poinformować Organizatorę o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą
lub pocztą elektroniczną). 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,
wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§8
1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące udziału w szkoleniu stacjonarmy
oraz internetowym lub samego procesu zakupowego opisanego w niniejszym
Regulaminie.
2. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty reklamującego w siedzibie firmy,
albo przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście

c) w formie elektronicznej
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby Kupującego;
b) przedmiot reklamacji
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
e) datę zawarcia Umowy
g) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizatora wezwie
Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez
rozpoznania.
5. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

§9
W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu. Wszelkie
uwagi, roszczenia wobec Organizatora należy wnosić do 7 dni po zakończeniu
szkolenia. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2019 r. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są
realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.
Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.lexdental.pl

