Regulamin Kwantowego e-Uniwersytetu
Przedmiot regulaminu
Przedmiotem regulaminu jest ośmiomiesięczne szkolenie on-line” pod nazwą Kwantowy Uniwersytet,
zwany dalej „Szkoleniem.

Organizator Szkolenia
1. Organizatorem Szkolenia jest: SOUL'S TRANSFORMATION LTD The Legacy Business Centre 2a
Ruckholt Road, Office 228 E10 5NP London, Wielka Brytania.
2. Prowadzącymi szkolenia w ramach Kwantowego Uniwersytetu są Małgorzata Kwietniewska
oraz Grażyna A. Adamska.

Uczestnik Szkolenia
Uczestnikiem Szkolenia jest każda osoba, której udział w Szkoleniu został zgłoszony drogą mailową
oraz potwierdzony poprzez zakup dostępu do Szkolenia na stronie www.kwantowyuniwersytet.pl.

Organizacja szkolenia
1. Szkolenie odbywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz platformy
konferencyjnej Zoom.
2. Zajęcia na żywo odbywają się dwa razy w miesiącu, w drugą oraz czwartą środę miesiąca za
pośrednictwem platformy Zoom.
3. Przed każdymi zajęciami na żywo Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu na
szkolenie.
4. Każdy Uczestnik otrzymuje dostęp do Panelu Kursanta na stronie
www.kwantowyuniwersytet.pl, gdzie otrzymuje materiały edukacyjne w formie ćwiczeń oraz
nagrań audio i wideo.
5. Uczestnicy Szkolenia biorą udział w grupie dyskusyjnej na portalu Facebook, do której
otrzymują dostęp po potwierdzeniu zgłoszenia swojego uczestnictwa.
6. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu dokumentującego nabytą wiedzę oraz
umiejętności.
7. Po szkoleniu zostanie zorganizowany dwudniowy warsztat stacjonarny dla wszystkich
zainteresowanych Uczestników. Miejsce warsztatu, termin oraz koszt zostaną podane
wszystkim Uczestnikom szkolenia przed jego zakończeniem.
8. Uczestnictwo w dwudniowych warsztatach w czerwcu 2019 roku nie jest wliczone w koszt
szkolenia online będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie udziału, odstąpienie, rezygnacja

1. Zgłoszenie udziału następuje drogą mailową a jego potwierdzeniem jest dokonanie opłaty za
wybrany okres uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem przelewu lub płatności w
systemie PayPal w przewidzianym regulaminem terminie.
2. Z dniem dokonania opłaty (rocznej, półrocznej lub pierwszej raty w systemie płatności
ratalnej) następuje zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
3. Uczestnik może odstąpić od umowy, o której mowa w punkcie 2 w terminie 14 dni od jej
zawarcia.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyny.
5. Uczestnik bierze udział w Szkoleniu tylko w okresie, za który uiścił opłatę. W przypadku
wyboru płatności ratalnej brak wpłaty kolejnej raty w wyznaczonym terminie oznacza
rezygnację z dalszego Szkolenia. Uiszczona opłata za okres, w którym Uczestnik brał udział w
Szkoleniu nie podlega zwrotowi.
6. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu powoduje utratę dostępu do platformy konferencyjnej,
grupy dyskusyjnej oraz Panelu Kursanta na stronie www.kwantowyuniwersytet.pl.
Opłaty rezygnacyjne
1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50%
wartości niewykorzystanego Szkolenia w przypadku płatności miesięcznych lub półrocznych.
W przypadku płatności rocznej Uczestnik otrzymuje zwrot 50% wartości niewykorzystanego
Szkolenia.
2. W przypadku, gdy Uczestnik wykorzystał przywilej sesji bonusowych podczas zapisu, przy
rezygnacji z kursu jest zobowiązany zwrócić koszt odbytych sesji w wysokości 600 zł.

Warunki płatności
1. Uczestnik przy zgłoszeniu dokonuje wyboru płatności.
2. Płatność może nastąpić w jednej racie na kwotę 1700 zł płatną do 30 września 2018 roku.
3. Płatność może nastąpić w dwóch równych ratach w wysokości 920 zł każda, płatne do 30
września 2018 i do 30 stycznia 2019 roku.
4. Płatność może nastąpić w ośmiu ratach po 250 zł płatnych w terminach:
1 rata 250 zł płatna do 30 września 2018 r.
2 rata 250 zł płatna do 5 listopada 2018 r.
3 rata 250 zł płatna do 5 grudnia 2018 r.
4 rata 250 zł płatna do 5 stycznie 2019 r.
5 rata 250 zł płatna do 5 lutego 2019 r.
6 rata 250 zł płatna do 5 marca 2019 r.
7 rata 250 zł płatna do 5 kwietnia 2019 r.
8 rata 250 zł płatna do 5 maja 2019 r.
5. Płatności dokonywane są na rachunek:
SOUL'S TRANSFORMATION LTD
The Legacy Business Centre 2a Ruckholt Road,
Office 228 E10 5NP London, Wielka Brytania
ING Bank Śląski: 57 1050 1025 1000 0090 3108 9197
BIC (Swift): INGBPLPW
IBAN: PL 57 1050 1025 1000 0090 3108 9197
z dopiskiem: Kwantowy Uniwersytet Opłata Roczna lub Numer Raty.

6. Wpłacając kwotę na w/w rachunek akceptujesz regulamin zakupów.

Reklamacje
Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od
daty uzyskania certyfikatu kończącego szkolenie. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator
odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych osobowych
7. Administratorem podanych przez Uczestnika danych będzie Grażyna A. Adamska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą SOUL'S TRANSFORMATION LTD The Legacy Business
Centre 2a Ruckholt Road, Office 228 E10 5NP w Londynie w Wielkiej Brytanii.
8. W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod adresem:
info@kwantowyuniwersytet.pl
9. Dane Uczestnika (imię, nazwisko / nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy,
zamówione towary, cena) będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonania umowy oraz
obsługi posprzedażowej (reklamacje, ankiety jakościowe).
10. Przekazane dane mogą być przekazywane prowadzącym szkolenie, firmom kurierskim i
pośrednikom w płatnościach – w celu realizacji zamówienia oraz firmie księgowej do celów
rozliczeń.
11. Dane będą przetwarzane do czasu wykonania zawartych umów oraz opływu terminu
przedawnienia roszczeń z tego wynikających.
12. Każdy Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub zmniejszenia zakresu przetwarzania.
13. Każdy uczestnik może żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych.
14. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania danych osobowych.
15. Podanie danych Uczestnika do umowy jest konieczne w celu jej realizacji.

Zasady uczestnictwa w szkoleniu
1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz realizacji zadań
indywidualnych jako potwierdzenie zapoznania się z materiałem.
2. Jeśli Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach na żywo, otrzymuje film z nagraniem
szkolenia.
3. Brak uczestnictwa w zajęciach na żywo nie uprawnia do zwrotu uiszczonej opłaty ani też nie
jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
4. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, udostępniane są na
potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie ani udostępniane innym osobom w
innych celach.

Wyłączenie odpowiedzialności
1. Szkolenie ma na celu zapewnienie jedynie ogólnej informacji wewnętrznej i rozwojowej. Nie
jest poradą medyczną, oceną psychiatryczną lub psychologiczną, diagnozą ani żadną formą
leczenia.
2. Organizator i prowadzący nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio
lub pośrednio z zastosowania treści informacji podanych lub otrzymanych w ramach
szkolenia.

