
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Fundacji Rozwoju Śląska nr 129/2021 z dn.14.06.2021r. 

 
Regulamin usług szkoleniowych 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w usługach szkoleniowych. 
 
§ 2 Organizator szkoleń 
1. Szkolenia dostępne na stronie www.fundacja.opole.pl, organizuje Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w 
Opolu, ul. Wrocławskiej 133, KRS 0000041765, REGON 530591858, NIP 7541306435, zwana w dalszej treści 
Regulaminu Fundacja Rozwoju Śląska lub Organizatorem. 
 
§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: 
– wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie Fundacji Rozwoju Śląska, 
www.fundacja.opole.pl. Elektroniczny formularz po wypełnieniu i kliknięciu „wyślij” zostaje przekierowany  na 
adres e-mail sekretariat@fundacja.opole.pl (dla posiadaczy skrzynek mailowych na „gmail”: 
frs.opole@gmail.com) . 
– dokonanie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, zgodnie z cennikiem obowiązującym dla danego szkolenia. 
2. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.  
3. Dane podane w formularzu zgłoszenie na szkolenie są danymi do faktury. 
 
§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa 
1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 7 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia, Organizator zwraca pełną wpłatę. 
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 7 dni od daty jego rozpoczęcia 
Uczestnik zobowiązany jest pokryć 100% kosztów szkolenia. 
3. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić Organizatorowi, w formie pisemnej listem elektronicznym, faxem lub 
pocztą najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o 
rezygnacji w formie pisemnej). Rezygnacje składane w innej formie i terminie nie zostaną uwzględnione. 
4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami 
uczestnictwa. 
 
§ 5 Zmiana terminów szkoleń oraz przesunięcie szkoleń. 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, w szczególności  w 
sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o odwołaniu lub przesunięciu 
terminu szkolenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora, www.fundacja.opole.pl  
2. Odwołanie lub przesunięcie terminu nie uprawnia Uczestnika postępowania do odchodzenia roszczeń, w tym 
w szczególności odszkodowawczych, w stosunku do Organizatora. 
3. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, wpłata zostanie zwrócona w całości Uczestnikowi. 
 
§ 6 Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności 
1. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, ewentualnie przerwy kawowe, 
poczęstunek na szkoleniu, zgodnie z indywidualnym programem szkolenia, oraz dokument potwierdzający udział 
w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników 
szkolenia, chyba że ogłoszenie o szkoleniu stanowi inaczej. 
4. Usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%. 
5. Wybrane szkolenia są zwolnione z podatku VAT (taka informacja znajduje się przy cenie szkolenia 
na stronie Organizatora). 
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§ 7 Postanowienia końcowe 
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania 
go na stronie Organizatora.  
3.Wzór zgłoszenia na szkolenie, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu - Załącznik nr 2, opatrzony 
klauzula o ochronie danych osobowych. 
4. Wzór oświadczenia o zwolnieniu szkolenia z VAT, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu –  
Załącznik nr 3 


