Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Klastry Energii w Praktyce”, które odbędzie się w dniu 11
stycznia 2018:
11 stycznia 2018 - WARSZAWA
§1 ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W SZKOLENIU
1. Koszt udziału jednej osoby wynosi 890 PLN + VAT.
2. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem internetowego formularza rejestraji
udostępnionego na stronie internetowej organizatora.
3. Organizatorem szkolenia jest Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
4. Podmiotem odpowiedzialnym za kontakt z uczestnikami oraz prowadzenie rozliczeń jest
Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Organizator nie zapewnia noclegu ani transportu.
6. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały
szkoleniowe w postaci prezentacji, notatnika oraz zestawu prasy branżowej, a także
poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch, kawa, herbata, woda, przekąski.
7. Organizator zapewnia warunki realizacji wydarzenia w miescu i w warunkach
odpowiednich do realizacji szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do miejsc
siedzących, dostępu do światła dziennego i sztucznego, sprzętu multimedialnego i toalety.
8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie umowy pomiędzy Krajowy
Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. a Zgłaszającym.
9. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na
podany adres email w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza
zgłoszeniowego.
10. Udział w wydarzeniu ma charakter otwarty, a do uczestnictwa mogą zgłosić się osoby
posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.
11. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie internetowego formularza
zgłoszeniowego wraz ze wstępnym testem kompetencji (w formie testu jednokrotnego
wyboru) oraz dokonanie opłaty udziału w wydarzeniu.
§2 PŁATNOŚCI
1. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie
wpłaty w terminie 3 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż
przed wydarzeniem.

2. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto:
Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej, ul. Puławskiej 257/71, 02-769 Warszawa;
BGŻ BNP Paribas S.A, 37 2030 0045 1110 0000 0419 4980
3. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura
VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóżniej 3 dni robocze przed wydarzeniem,
pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% kosztów uczestnictwa. Rezygnacja
w późniejszym terminie nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny szkolenia.
6. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
§2 PROGRAM I PRZEBIEG WYDARZENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz
zmiany terminu wydarzenia i obowiązany jest o tym każdorazowo powiadomić
uczestników, jednak nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.
2. Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje na temat miejsca realizacji wydarzenia,
doświadczenia prowadzącego oraz programu zawarte są w „broszurze informacyjnej”,
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Szkolenie polegać będzie na przeprowadzeniu tematycznego wykładu, zgodnie z
załączonym harmonogramem oraz odbyciu testu z uzyskanej wiedzy, którego wyniki
zostaną omówione na koniec wydarzenia.
4. Uczestnik szkolenia ma prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień i konsultacji emailowych lub telefonicznych w przedmiocie szkolenia, w terminie 3 miesięcy od dnia
zakończenia szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 5 godzin.
§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczoną usługą należy kierować na adres e-mailowy:
kontakt@kier-institute.pl lub bezpośrednio na adres rejestrowy firmy. Reklamacja
dotyczyć może warunków wykonania umowy ze strony Organizatora i jest rozpatrywana
w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji. W wyniku uznania reklamacji uczestnik
może ubiegać się o zwrot całości lub części ceny uczestnictwa w szkoleniu.
2. Kontakt z organizatorem: Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o., ul. Puławska
257/71, 02-769 Warszawa tel. 22 223 59 70 e-mail: kontakt@kier-institute.pl
3. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia szkolenia,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.”
4. „Broszura informacyjna” stanowi załącznik I do niniejszego regulaminu i jest integralną
częścią umowy.
Osoba odpowiedzialna za kontakt ze strony organizatora:
Karolina Płońska tel. 513 171 010 e-mail: kplonska@kier-institute.pl

