
 
 

 
 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez iNET GROUP Sp. Z o.o. 
 
 
 

I. Informacje ogólne 
II.  

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez 
iNET GROUP obowiązują wszystkie firmy zgłaszające uczestników szkoleń. 
2. W Szkoleniach mogą brać udział te firmy, których zakres działania oraz prezentowana oferta 
są zgodne z tematyką i zakresem branżowym firm świadczących usługi telekomunikacyjne, 
chyba że Organizator wyrazi zgodę na udział w Szkoleniach firm, których oferta nie jest 
związana ze wskazanym zakresem branżowym. 

 
II. Warunki uczestnictwa 

 
1. Zgłoszenie udziału. 
1.1. Zgłoszenie udziału w Szkoleniach polega na rejestracji uczestników za pomocą formularza 
rejestracyjnego, udostępnionego zainteresowanym drogą elektroniczną. 
2. Terminy, miejsce oraz warunki uczestnictwa w Szkoleniach określane są każdorazowo 
indywidualnie dla Szkolenia i udostępniane są zainteresowanym drogą elektroniczną na 
każdym etapie komunikacji, poprzedzającym rejestrację uczestników. 
3. Wraz z przesłaniem Zgłoszenia Uczestnictwa firma zgłaszająca wyraża zgodę Organizatorowi 
na używanie logotypu i oznaczenia firmy dla celów związanych z realizacją szkolenia i na 
potrzeby dalszych działań marketingowych, związanych z promowaniem organizowanych w 
przyszłości szkoleń. Jednocześnie firma zgłaszająca uczestników oświadcza, że logotyp oraz 
oznaczenie firmy, przekazane Organizatorowi stanowią własność firmy zgłaszającej i 
przekazując powyższe Organizatorowi nie zostaną naruszone jakichkolwiek prawa osób 
trzecich. 

 
III. Warunki płatności 

 
1. Płatności z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu następuje na podstawie zarejestrowanego 
zgłoszenia uczestników i faktury wystawionej w dniu szkolenia. 
1.1. Rabaty, upusty i promocje odliczane są od cennikowych cen wejściówek. Promocje nie 
łączą się. 
2. Wpłata kwoty winna nastąpić w terminie wynikającym z faktury, ale nie później niż 7 dni po 
zakończonym szkoleniu. 



6. Wpłat należy dokonywać na konto firmy iNET Group spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Bank Millennium, nr konta 16 1160 2202 0000 0002 5728 7487, w tytule 
płatności wpisując numer właściwej faktury pro-forma lub faktury VAT. 
7. Należność jest płatna w PLN – przez Wystawców polskich i zagranicznych. 
8. Firma zgłaszająca uczestników ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami i opłatami 
bankowymi. 

 
IV. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu 

 
1. Wystawca ma prawo zrezygnować z udziału w dowolnym Szkoleniu w terminie 7 dni 
roboczych przed dniem jego rozpoczęcia. 
2. Rezygnacja z udziału po terminie wymienionym w pkt. 1 niniejszej Części skutkuje 
obciążeniem Wystawcy 50% kwoty wynikającej ze Zgłoszenia Uczestnictwa w szkoleniu. 
3. Za termin rezygnacji przyjmuje się datę dostarczenia do Organizatora pisemnej rezygnacji z 
udziału w Szkoleniu. 
4. Za rezygnację z udziału w Szkoleniu uważa się również nie zgłoszenie się Uczestników w dniu 
rozpoczęcia Szkolenia. 

 


