FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę wypełnić, zeskanować i odesłać na adres szkolenia@maxhemp.pl

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Zawód/miejsce pracy: ………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin szkolenia: sobota, 30.03.2019 r.
Płatność:

przedpłata na konto

w dniu szkolenia – wymagana zaliczka (200 PLN)

O szkoleniu wiem:

z Facebooka

z prasy

ze strony internetowej

od znajomych

z zaproszenia bezpośredniego

inne: ………………………………………………..

Terapia w oparciu o kannabinoidy:

jest mi znana - potrzebuję uzupełnić
wiedzę

jest mi obca – potrzebuję nabyć wiedzę

————————————————————————————————————————————————————
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem
danych osobowych jest Centrum Terapeutyczne Max Hemp z siedzibą w Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji szkolenia, ewaluacji i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Centrum Terapeutyczne Max Hemp 3. Podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu; 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
Jestem lekarzem. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, specjalizacja, adres prowadzonej praktyki lekarskiej) w celu
informowania pacjentów Centrum Terapeutycznego Max Hemp o możliwości skorzystania z oferowanych przeze mnie usług medycznych w kontekście terapii
konopnej.
………………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis Uczestnika)

REGULAMIN SZKOLENIA
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi szkoleniowej przez Max Hemp Sp. z o.o., z siedzibą w Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów,
zwanego dalej Organizatorem.
2. Regulamin skierowany jest do każdego Usługobiorcy, niezależnie od formy prawnej.
3. Na usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu składają się w szczególności:
1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia “Medyczna marihuana w praktyce”, zwane dalej Szkoleniem
2. Przeprowadzenie praktycznych warsztatów wchodzących w zakres Szkolenia,
3. Przeprowadzenie testu wiedzy/ćwiczeń praktycznych dla uczestników Szkolenia,
4. Usługi są świadczone odpłatnie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
5. Koszt usług wskazanych w punkcie 3 powyżej wynosi 600 zł bru5o (w tym 23% VAT).
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 18 lat.
2. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, złożenie niezbędnych oświadczeń w formularzu oraz przekazanie jego
skanu drogą elektroniczną na adres e-mail szkolenia@maxhemp.pl lub osobiście w Centrum Terapeutycznym Max Hemp.
3. Potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia odbywa się poprzez wysłanie e-maila potwierdzającego przyjęcie poprawnie wypełnionego formularza z adresu
szkolenia@maxhemp.pl lub poprzez pisemny kontakt ze strony koordynatora ds. szkoleń z adresu paula@maxhemp.pl
4. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
5. Co najmniej tydzień przed datą rozpoczęcia szkolenia Organizator przekaże na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia fakturę PROFORMA. Po
otrzymaniu wpłaty, Organizator przekaże na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
6. Usługobiorca ma możliwość opłacania usługi przelewem na numer konta PKO BP 50 1020 5242 0000 2202 0387 3064. Płatność powinna nastąpić
w terminie wskazanym przez Organizatora. Niedotrzymanie terminu płatności przez Usługobiorcę może skutkować wykreśleniem z listy uczestników
i odmówieniem świadczenia usługi przez Organizatora.
7. Moment opłacania usługi przez Usługobiorcę jest momentem zawarcia umowy na świadczenie usług.
8. Na podstawie indywidualnych ustaleń, Organizator może zgodzić się na opłacenie usługi z dołu. Jednakże musi to zostać potwierdzone
w korespondencji mailowej pomiędzy Organizatorem oraz Usługobiorcą/Uczestnikiem. Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania
formularza zgłoszeniowego z zaznaczoną opcją „płatność z dołu” oraz wykonania przelewu potwierdzającego wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł
i dostarczenia Organizatorowi potwierdzenia wpłaty zaliczki.
Zasady świadczenia usług
1. Do zgłoszenia udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty e-mail.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Usługobiorcy, w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że
przekazana przez niego wiadomość nie zostanie zakwaliﬁkowana jako SPAM.
3. W przypadku zebrania zbyt małej grupy uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku wszelkie zaliczki
zostaną zwrócone.
4. Szkolenie: Termin, czas trwania szkolenia, program szkolenia, warunki organizacyjne zostały określone w ogłoszeniu szkolenia dostępnym pod adresem
hpp://centrum.maxhemp.pl/oferta/szkolenia/
5. Test wiedzy: Uczestnik szkolenia otrzyma możliwość wzięcia udziału w nieobowiązkowym teście weryﬁkacji wiedzy w zakresie układu
endokannabinoidowego oraz terapii z użyciem kannabinoidów, wchodzącej w zakres szkolenia. Test zostanie przeprowadzony w dniu szkolenia i będzie
trwał do 30 minut. Wynik testu stanowi informację poufną, która będzie udostępniona tylko i wyłącznie osobie, która rozwiązała test. Udział w teście jest
dobrowolny i służy auto-ewaluacji.
7. Organizator zastrzega, że dyplomy uczestnictwa w szkoleniu otrzymają tylko ci uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich elementach szkolenia.

Odstąpienie od umowy i obowiązki Usługobiorcy
1. W momencie dokonania płatności za usługę Usługobiorca traci prawo do otrzymania zwrotu pełnej kwoty w przypadku rezygnacji z udziału
w szkoleniu.
2. Jeżeli Organizator wyraził zgodę na dokonanie płatności po wykonaniu usługi, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy na 7 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
3. W celu odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca może wysłać wiadomość e-mail do Organizatora
z informacją o rezygnacji z zamówionej usługi. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Odstąpienie od umowy z prawem do zwrotu zaliczki nastąpi do 7 dni przed szkoleniem. Przekroczenie terminu złożenia rezygnacji z udziału w szkoleniu
skutkuje niezachowaniem prawa do zwrotu zaliczki.
4. Brak dokonania płatności, jeżeli została ustalona z góry, jest traktowany jako odstąpienie od umowy i nie wymaga dodatkowych działań po stronie
Usługobiorcy.
5. Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy zwrot dokonanej zaliczki w przypadku dotrzymania terminu rezygnacji ze szkolenia. Usługodawca zobowiązuje
się do zwrotu zaliczki w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji od Uczestnika.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia, który dokonał zgłoszenia we własnym imieniu, jest Organizator. Dane uczestnika
zgłoszonego przez jego pracodawcę są przetwarzane na podstawie powierzenia danych Organizatorowi, administratorem tych danych jest pracodawca
uczestnika.
2. Administratorem danych uczestników testu wiedzy jest Organizator.
3. Dane uczestników szkolenia, o których mowa w ustępie powyżej, będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji
Usługi oraz do celów markeqngowych, jeśli Uczestnik wyrazi na to pisemną zgodę. Podane dane będą przetwarzane na podstawie umowy na świadczenie
usług zawartej z administratorem. Dane uczestnika testu wiedzy będą przetwarzane na podstawie jego zgody w celu udziału w teście i skorzystania
z możliwości udostępniania danych klientom i potencjalnym klientom na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Dane uczestników szkolenia nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Dane uczestników szkolenia za ich zgodą mogą być udostępniane klientom i potencjalnym klientom Organizatora, w celu nawiązania bezpośrednich
relacji biznesowych pomiędzy uczestnikiem testu a klientem lub potencjalnym klientem, tj. mają służyć informacji dla pacjentów zainteresowanych
medycyną cannabis, do kogo mogą zwrócić się po poradę lub pomoc.
6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
przeniesienia do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym. Uczestnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych bez
wpływu na procesy przetwarzania, które miały miejsce do momentu odwołania.
7. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail administrator@maxhemp.pl
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi na zasady przetwarzania jego danych do organu nadzoru ochrony danych.
7. Dane uczestnika szkolenia będą przetwarzane przez okres do 5 lat po zakończeniu szkolenia ze względu na przepisy podatkowe. Dane uczestnika
szkolenia będą przetwarzane i udostępniane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1
Formularz odstąpienia od umowy
Dane Usługobiorcy:
Imię i nazwisko/nazwa ﬁrmy:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Niniejszym odstępuję od umowy na świadczenie usług przez Centrum Terapeutyczne Max Hemp na zasadach określonych
w regulaminie świadczenia usług udostępnionym na stronie www.centrum.maxhemp.pl

Data i podpis:

