
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

LETNIA SZKOŁA MEDIACJI – WARSZTAT CERTYFIKUJĄCY - 

MEDIATOR GOSPODARCZY 

Kazimierz Dolny, 21 – 26 sierpnia 2017 r. 

 

   Termin: 21 – 26 sierpnia 2017 r. 

   Miejsce: Kazimierz Dolny, Villa Bohema, ul. Małachowskiego 12 

   Cena: 2500 zł + VAT, tj. 3075 zł                   

   Termin przyjmowania zgłoszeń: do dn. 10 sierpnia 2017 r. 

 

1. Imię i nazwisko:   

  

2. PESEL:  

 

3. Symbol i numer wpisu na listę radców prawnych:  

 

4. Adres korespondencyjny:  

 

 

 Numer tel.: 

 Adres mailowy:               

 

5. Dane do faktury: 

 

6. Odbyte kursy/szkolenia z zakresu mediacji? 

 

7. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w zakresie mediacji? 



 

 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Organizatorem szkolenia jest Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych z 

siedzibą w Warszawie Numer identyfikacji podatkowej 526-10-43-011, zwana dalej Organizatorem 

szkolenia. 

2. Cena szkolenia obejmuje: zakwaterowanie, udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, posiłki i 

przerwy na kawę, certyfikat ukończenia szkolenia. Organizator szkolenia nie zapewnia dojazdu na 

szkolenie.  

3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Organizatora szkolenia wypełnionego formularza 

zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres centrum.mediacji@kirp.pl lub faksem najpóźniej do dnia 10 

sierpnia (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w 

szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem szkolenia. 

Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych 

Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem szkolenia a uczestnikiem 

szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych) – pod 

warunkiem zapłaty ceny w terminie określonym poniżej w pkt 7. 

4. Organizator szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi 

dotyczącymi szkolenia. 

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do 

odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:  

a) lista uczestników będzie już zamknięta, 

b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób. 

6. W przypadkach określonych w punkcie 5, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu 

zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika 

szkolenia. 

7. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora szkolenia najpóźniej w ciągu 5 dni od 

potwierdzenia zgłoszenia udziału w szkoleniu przez Organizatora. 

8. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany 

w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia. 

9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu po wpłacie należności, Organizator szkolenia 

zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone 

kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi chyba, że: 

 uczestnik wskaże innego uczestnika szkolenia, który dokona zapłaty za szkolenie 

 miejsce rezygnującego uczestnika zajmie inny uczestnik z listy rezerwowej, który zapłaci za swój 

udział 

10. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 

 

 

 
 

 
 
Wypełnienie formularza i podanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Mediacji Gospodarczej dla realizacji celów statutowych Centrum Mediacji 

Gospodarczej zgodnie z z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.  Dz. U. z 2002 r.,  

Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 Każdy z uczestników ma prawo wglądu w dane i prawo ich poprawiania. 

 na używanie i rozpowszechnianie przez Centrum Mediacji gospodarczej wizerunku/głosu/wypowiedzi, utrwalonego w 
postaci zdjęć i/lub nagrania wideo wykonanych podczas seminarium poświęconego konstruowaniu ugód zawartych przed 
mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych.  



 

 Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas szkolenia mogą być 
rozpowszechniane dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: wizja, fonia, druk, internet, przekaz 
prasowy), bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.  

 zrzeczenie się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 
Centrum Mediacji gospodarczej, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone powyżej. 

   

                                                                                                                                            ______________________________ 

                                                                                                                                         Imię i nazwisko (czytelny podpis)



 

 


