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Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. ul. Grottgera 1/8, 30 - 035 Kraków 

tel.  537-377-770, www.kursywkrakowie.pl , e-mail: biuro@kursywkrakowie.pl 

Nr rachunku bankowego:  87 1090 2053 0000 0001 1152 9442 

Niepubliczna placówka KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

KRAKOWSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.  
 

www.kursywkrakowie.pl                                                                                                              100 zł zniżki   50 zł zniżki 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

NAZWA KURSU:  

 

SYSTEM:  

            RANNY                         WIECZOROWY                         WEEKENDOWY 

DANE UCZESTNIKA KURSU: 

   

PESEL:            
 

DATA I MIEJSCE UR.   -   -      

ADRES: 

 

 

  TELEFON:                                                           E-MAIL:                                                                   . 

 

Dane do wystawienia faktury za szkolenie: 

Nazwa firmy / Nazwisko i imię:  

 

 

Adres:  

 

NIP: 

 

 

Wysoka jakość oferowanych usług = satysfakcja Klienta 

 
Warunki uczestnictwa w kursie 

1. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić osobiście w siedzibie Krakowskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. lub przesłać drogą 

elektroniczną. O zakwalifikowaniu uczestników na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Rezerwacja miejsca na kursie wymaga wypełnienia formularza oraz wpłaty zadatku w kwocie 200 zł 

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uregulowanie całości należności  
za szkolenie do 7 dnia od rozpoczęcia szkolenia. 

4. Nieuregulowana płatność za szkolenie jest równoznaczna ze skreśleniem z listy uczestników. 

Na pisemną prośbę zainteresowanych osób zgłaszających się na kurs płatność może być rozłożona na raty.  

5. Jeśli osoba zgłoszona na szkolenie nie stawi się na zajęciach do 7 dni od jego rozpoczęcia (a nie zgłosi tego e-mailowo),  
zostaje skreślona z listy uczestników, a wpłacony zadatek przepada.  

6. W przypadku nieobecności uczestnika szkolenia na zajęciach przepadają one bez możliwości roszczeń regresowych.  

7. W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne oraz kawa, herbata, napoje zimne i ciastka przeznaczone do spożycia podczas 

przerw kawowych. Każda godzina to godzina lekcyjna (45 min). 
8. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, PESEL) traktowane są jako 

informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji, wydawania zaświadczeń, wystawiania 

faktur. 

 
Przez szkolenie otwarte rozumie się kursową formę kształcenia, dostępną dla wszystkich zainteresowanych osób zgłaszających 

się z publicznego naboru, realizowaną według ustalonego przez Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. programu szkolenia, 

kolejności spotkań i terminu zajęć. 

IMIĘ I NAZWISKO:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach zgodnie  
z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Krakowskie 

Centrum Biznesu Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury szkolenia, w ramach audytu MSUES, oraz w 

celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.  
Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeżeli dane okażą się nieaktualne, 

niekompletne lub nieprawdziwe. 

 

 

 

data zgłoszenia     czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczątka firmy 
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Regulamin Szkoleń Otwartych 

Uczestnictwo w szkoleniu 

1. Rezerwacja miejsca na kursie wymaga wypełnienia formularza oraz wpłaty opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w kwocie 200 zł, 

odliczanej od ceny kursu. 
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata całości należności za szkolenie do 7 dnia od rozpoczęcia szkolenia. 

Nieuregulowana płatność za szkolenie jest równoznaczna ze skreśleniem z listy uczestników. 

3. Na pisemną prośbę zainteresowanych osób zgłaszających się na kurs płatność może być rozłożona na raty.  

4. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić osobiście w siedzibie firmy lub przesłać w wersji elektronicznej.  
5. Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. kwalifikuje uczestników szkolenia w oparciu o kolejność zgłoszeń uczestników, którzy 

spełnili warunki uczestnictwa. Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie trwa do wyczerpania limitu miejsc. 

6. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu.  

7. Rezygnację z podaniem przyczyny należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji uznaje się datę, 
w której wpłynęła do firmy. 

8. W sytuacji rezygnacji ze szkolenia, Kursant jest zobowiązany do zapłaty za szkolenie, zgodnie z wyznaczonymi ratami do dnia 

rezygnacji. 

9. W razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie uczestnictwa w szkoleniu uczestnika, na jego pisemną prośbę Krakowskie Centrum 
Biznesu Sp. z o.o., może wyrazić zgodę na odbycie szkolenia w innym terminie maksymalnie do 6 miesięcy. W takim przypadku 

wpłacone pieniądze na szkolenie, przekazywane są na poczet nowo wybranej opcji szkolenia. Jeśli zgłoszona osoba nie wskaże daty, 

kiedy chce odbyć szkolenie, to zadatek jest skuteczny nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia.  

Po upływie tego czasu, uczestnictwo w szkoleniu wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zadatkowania. 
 

Płatność za szkolenie i faktury  

1. Cennik szkoleń dostępny jest w sekretariacie lub na stronie www.kursywkrakowie.pl 

2. Osoba zgłaszająca się indywidualnie na szkolenie (nieskierowana przez firmę) ma prawo ubiegać się o zniżki  

i promocje dostępne na stronie internetowej: www.kursywkrakowie.pl w zakładce „PROMOCJE”. 
Warunkiem otrzymania zniżki jest zgłoszenie jej w momencie zapisu. W przypadku zgłoszenia po tym terminie – zniżka nie 

przysługuje! 

OSOBOM SKIEROWANYM PRZEZ FIRMĘ ZNIŻKI NIE PRZYSŁUGUJĄ. W PRZYPADKU SKIEROWANIA PRZEZ FIRMĘ 

KILKU PRACOWNIKÓW, ZNIŻKI USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE. 
3. Opłaty za kurs należy dokonać na rachunek bankowy firmy: Nr rachunku bankowego: 87 1090 2053 0000 0001 1152 9442 

4. Faktura wystawiana jest na dane z przelewu bankowego. 
 

Zakres usługi  

1.Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. realizuje szkolenie zgodnie z programem  dostępnym do wglądu w sekretariacie, który jest 

zgodny z zakresem prezentowanym na stronie www.kursywkrakowie.pl oraz ulotkach informacyjnych.  
2. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych firmy.  

Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o. o zapewnia sprzęt komputerowy, oprogramowanie i wyposażenie pomocnicze.  

3. Zajęcia mają charakter praktyczny, prowadzone są w formule warsztatowej z użyciem interaktywnych metod nauczania.  

4. Uczestnik szkolenia otrzymuje w trakcie zajęć materiały edukacyjne, a po zakończeniu szkolenia dodatkowe ćwiczenia i zadania do 
wykonania w celu utrwalenia efektów uczenia się oraz możliwość konsultacji z kadrą szkoleniową. 

5. Wszystkie materiały edukacyjne otrzymane w formie elektronicznej lub papierowej na użytek i w trakcie szkolenia, chronione są 

prawem autorskim. 

6. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje wskazówki do samokształcenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne  
z aktualnymi przepisami regulującymi zasady poświadczania uczestnictwa w formach pozaszkolnych kształcenia ustawicznego. 

7. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczeń końcowych jest uregulowanie całości kwoty za szkolenie i zdanie 

egzaminu wewnętrznego (jeżeli taki jest przewidziany w trakcie szkolenia). 
  

Zakres odpowiedzialności  

1. Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, by pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru szkolenia  
 – informuje o wymaganiach wstępnych stawianych uczestnikom szkolenia oraz programie szkolenia. Uczestnicy wypełniają 

tzw. Pre-test, umożliwiający prowadzącym szkolenie zapoznanie się z zasobami kursanta. Jeśli uczestnik szkolenia mimo zaleceń 

wybrał szkolenie niedopasowane do swoich potrzeb, to Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 

nieadekwatnie dokonany przez uczestnika wybór szkolenia.  
2. Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia z powodu braku minimalnej liczby 

uczestników. O zmianie osoby zgłoszone na szkolenie są informowane nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  

3. Osoba zgłoszona na szkolenie może ubiegać się o zwrot zadatku, jeśli szkolenie zostało odwołane lub przesunięte w czasie, 

 a nowy termin rozpoczęcia szkolenia nie zostanie zatwierdzony w ciągu 60 dni.  
4. Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu szkolenia z ważnych przyczyn 

organizacyjnych z zastrzeżeniem, że czas trwania szkolenia w godzinach musi zostać zachowany.  
 

Program i system gwarancji jakości: 

1. W przypadku braku pełnej satysfakcji z poziomu realizacji usług, Klient ma prawo żądania wykonania gwarancji w formie 
uzupełniającego kursu lub indywidualnych konsultacji. 

2. Informacja o niesatysfakcjonującej jakości usługi powinna zostać zgłoszona pisemnie w terminie 7 dni od dnia zakończenie 

wykonywania usługi. Informacja powinna zawierać możliwie pełny opis i wyjaśnienie zastrzeżenia wraz z dowodami (opinia innych  

uczestników). 
3. Prezes Krakowskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o., po weryfikacji przekazanych informacji i analizie ankiet ewaluacyjnych 

zobowiązuje się w możliwie najkrótszym czasie do rozpatrzenia wniosku i po wystawieniu opinii do zrealizowania gwarancji poprzez 

uzupełnienie szkolenia dla Uczestnika, zapewni bezpłatny udział w dodatkowych konsultacjach. 

4. Szkolenie/konsultacja uzupełniająca zostanie wykonana w terminie zgodnym z harmonogramem szkoleń w firmie lub innym 
terminie w porozumieniu z Uczestnikiem. 

5.Wnioski i zażalenia dotyczące organizacji realizowanej usługi należy zgłaszać do konsultanta ds. organizacyjnych. Wnioski i 

zażalenia dotyczące spraw merytorycznych należy zgłaszać do kierownika/opiekuna merytorycznego szkolenia. 


