„AKADEMIA TECHNOMEDU”

REGULAMIN
Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach AKADEMIA TECHNOMEDU („Szkolenia”)
§ 1 Organizator
1. Szkolenia są organizowane przez OPPM Technomed, z siedzibą przy ul. Czarneckiego 21/23 lok 1;
02-739 w Warszawie („Organizator”) w ramach programu Akademia Technomedu.
2. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących organizacji szkoleń jest: Anna Gołub, e-mail:
biuro@technomed.org.pl, tel. 538 498 111.
§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa
1. Akademia Technomedu obejmuje szkolenia tematyczne z zakresu rynku medycznego. Zakres
szkoleń może być rozszerzany na wniosek firm członkowskich.
2. Szkolenia adresowane są do pracowników firm członkowskich zrzeszonych w OPPM Technomed.
3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jednorazowo
przez firmę zrzeszoną lub w przypadku uczestnictwa w szkoleniu osób z firm niezrzeszonych
wymagana jest akceptacja Regulaminu przez uczestnika Szkolenia.
4. Na jedno szkolenie można zgłosić maksymalnie 2 pracowników firmy zrzeszonej. Dopuszcza się
zgłoszenie większej liczby pracowników w przypadku wolnych miejsc na szkoleniu.
5. Organizator będzie wysyłał informację o danym szkoleniu na minimum 2 tygodnie przed jego
planowanym terminem.
6. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Szkoleniu wysyłają mailem do Organizatora wypełniony
formularz zgłoszeniowy, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Zgłoszenia na Szkolenia można przesyłać nie później niż 7 dni roboczych przed każdym z
wskazanych przez Organizatora terminów, decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu
dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie zgłaszającego za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w
zgłoszeniu.
8. Uczestnik może korzystać z oferty szkoleniowej wybiórczo. Uczestnik, który chce skorzystać z więcej
niż jednego szkolenia organizowanego w danym dniu zobowiązany jest do wpisania na formularzu
zgłoszeniowym nazwy każdego ze szkoleń.
9. W przypadku wolnych miejsc na dany termin Organizator zastrzega sobie możliwość oferowania
szkoleń na rynku otwartym dla firm niezrzeszonych w OPPM Technomed.
10. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile
poinformuje o tym Organizatora e-mailem na adres: biuro@technomed.org.pl nie później niż na 3
dni robocze przed planowanym szkoleniem (obowiązuje data wpłynięcia informacji do
Organizatora Projektu).
11. W przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w szkoleniu lub
poinformowaniu o tym fakcie w okresie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą szkolenia
Uczestnik będzie obciążony kosztami szkolenia, określonymi w § 3 p.4, płatne w terminie 7 dni
licząc od daty szkolenia, na które Uczestnik się nie stawił.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Szkoleniach
1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Udział we wszystkich Szkoleniach dla danej firmy członkowskiej jest bezpłatny.
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3. Firmy nie zrzeszone w OPPM Technomed ponoszą opłatę szkoleniową. Organizator zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia promocyjnych stawek.
4. Szkolenia w ramach programu Akademia Technomedu realizowane będą w zależności od sytuacji
epidemiologicznej stacjonarnie lub on-line. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca
szkolenia.
5. Organizator zapewnia wykładowców oraz sprzęt niezbędny do odbycia Szkoleń.
6. Szkolenia będą odbywać się w godzinach w godzinach 10:00 - 15:30 w terminach wskazanych w
harmonogramie. W przypadku dużego zainteresowania i możliwości lokalowych postaramy się
powtórzyć szkolenie w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym poinformuje Organizator.
§4 Zakres szkoleń i terminy
1. W ramach Akademii Technomedu odbywać się będą szkolenia wg ustalonego przez Organizatora
harmonogramu.
2. Szczegółowa informację o planowanych szkoleniach zawiera załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wysyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych o uczestnikach Szkoleń przez OPPM
Technomed z siedzibą przy ul. Czarneckiego 21/23 lok 1, 02-739 Warszawa, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),
w celu przeprowadzenia Szkoleń. Organizator informuje, że uczestnicy mają prawo wglądu,
wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych osobowych.
2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do wzięcia udziału w Szkoleniach i biorąc w nich udział
uczestnicy podporządkowują się postanowieniom niniejszego Regulaminu i akceptują je.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Szkoleń, a także do ich odwołania.
Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co najmniej 3 dni przed terminem
planowanego Szkolenia, chyba, że powodem odwołania Szkolenia są nieprzewidziane zdarzenia
losowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany
wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.technomed.org.pl.

