REGULAMIN KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KINEZJOTAPING POLSKA
Pkt 1
Organizator - Kinezjotaping Polska, ul. Elektoralna 13 lok.103, 00-137 Warszawa, NIP 5221527688,
REGON 146636526,
Uczestnik – osoba zawierająca umowę uczestnictwa w Kursie organizowanym przez Organizatora,
Kurs – szkolenie z zakresu fizjoterapii organizowane przez Organizatora;
Pkt 2
Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na
stronie internetowej www.kinezjotaping.pl lub www.medkursy.pl oraz przesłanie go Organizatorowi
poprzez kliknięcie znajdującej się pod formularzem opcji „wyślij”. Dodatkowo Uczestnik zobowiązany
jest do przesłania Organizatorowi drogą elektroniczną skanu dyplomu lub indeksu na adres:
kontakt@kinezjotaping.pl. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą
elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z informacją o dopisaniu go do danego terminu
Kursu.
Pkt 3
Otrzymanie przez Organizatora formularza zgłoszenia udziału w Kursie jest równoznaczne z
zawarciem przez Uczestnika umowy z Kinezjotaping Polska i oznacza akceptację przez Uczestnika
warunków Regulaminu, a w szczególności zobowiązanie się do uiszczenia ceny kursu na rzecz
Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za udział w Kursie w terminie 14 dni
od dnia przesłania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego.
Pkt 4
Rezygnacja z uczestnictwa w Kursie możliwa jest w terminie 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi
formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, drogą elektroniczną na adres: kontakt@kinezjotaping.pl. Niezłożenie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy w powyższym terminie, skutkuje zobowiązaniem Uczestnika do zapłaty na
rzecz Organizatora ceny za Kurs w pełnej wysokości. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od
umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Pkt 5
Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu kursu z przyczyn niezależnych od
Organizatora
(choroba instruktora, niewystarczająca ilość dokonanych wpłat przez Uczestników). W przypadku
rezygnacji Uczestnika z Kursu w innym terminie, Organizator zwraca Uczestnikowi uiszczoną cenę. W
przypadku akceptacji zmiany terminu przez Uczestnika, jest on zapisywany przez Organizatora na
inny termin kursu.
Pkt 6
W sytuacjach nadzwyczajnych (np. zmiana wymagań dotyczących organizowanego Kursu)
skutkujących zwiększeniem kosztów organizacji Kursu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
ceny Kursu - nie później jednak niż na 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia Kursu. Wówczas
Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, w terminie 14 dni
od dnia uzyskania od Organizatora informacji o zmianie ceny kursu, poprzez wysłanie przez
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Pkt 7
Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do udziału we wszystkich przewidzianych programem Kursu
zajęciach. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest osiągnięcie przez Uczestnika 80% frekwencji na
zajęciach objętych Kursem.
Pkt 8
Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowane przez niego szkody powstałe w
trakcie Kursu.
Pkt 9
Uczestnik ma prawo korzystać z otrzymanych od Organizatora materiałów wyłącznie w celach
prywatnych. Wszelkie materiały zgromadzone podczas Kursu stanowią własność firmy Kinezjotaping
Polska i nie mogą być wykorzystywane poza Kursem lub rozpowszechniane w celach zarobkowych do
użytku publicznego oraz w Internecie. Rozpowszechnianie, wykorzystywanie lub kopiowanie
materiałów szkoleniowych otrzymanych od firmy Kinezjotaping Polska podczas Kursu, stanowi
naruszenie przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i skutkować będzie
pociągnięciem Uczestnika do odpowiedzialności cywilnej.
Pkt 10
Na kursie obowiązuje całkowity zakaz filmowania oraz nagrywania. Utrwalanie przebiegu Kursu oraz
późniejsze jego wykorzystywanie wymaga zgody firmy Kinezjotaping Polska.
Pkt 11
Reklamacje dotyczące Kursu rozpatrywane będą jedynie w przypadkach wystąpienia
nieprzewidzianych problemów technicznych, które mogłyby spowodować utrudnienia w przebiegu
Kursu. Okres reklamacji dla Uczestnika wynosi 14 dnia od dnia zakończenia Kursu. Organizator
zobowiązany jest do rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w terminie 14 dni
od daty doręczenia reklamacji drogą pocztową, bądź elektroniczną.

