
Regulamin płatności za udział w kursach/szkoleniach/warsztatach 

organizowanych przez Centrum CBT EDU* 
 

 

1. Regulamin określa zasady dokonywania opłat za udział w kursach organizowanych przez  

Centrum CBT EDU Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wołodyjowskiego 74 A  

w Warszawie.   

2. Wysokość opłat za uczestnictwo w wybranym kursie/szkoleniu/warsztacie podawana jest 

przy opisie każdego kursu/szkolenia/warsztatu zamieszczonego na stronie internetowej 

organizatora – www.cbt.pl. 

3. Opłaty za udział w wybranych kursach/szkoleniach/warsztatach mogą być wnoszone  

jednorazowo lub w ratach.  

4. W przypadku, gdy na wybranym kursie/szkoleniu/warsztacie obowiązuje opłata wpisowa, 

należy ją wpłacić w dniu składania formularza zgłoszeniowego.  

5. Aby wziąć udział w wybranym kursie/warsztacie/szkoleniu należy przesłać wypełniony 

formularz zgłoszeniowy pocztą na adres organizatora lub na adres mailowy: 

eczajka@cbt.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. O terminie i miejscu zajęć, uczestnik informowany jest e-mailem na adres podany  

w formularzu zgłoszeniowym.  

7. Uruchomienie danego kursu/szkolenia/warsztatu w terminie określonym w ofercie 

uzależnione jest od liczby zgłoszeń. 

8. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z kursu/szkolenia/warsztatu konieczne jest 

złożenie pisemnej rezygnacji (zarówno przed rozpoczęciem jak i w jego trakcie). 

9. W przypadku odwołania rozpoczęcia kursu/warsztatu/szkolenia z winy organizatora, 

wniesiona opłata zostanie zwrócona na konto wpłacającego w całości.  

10. W przypadku kursu/szkolenia/warsztatu gdzie dopuszczana jest płatności ratalna, opłaty 

należy wnosić następująco: I ratę stanowiącą gwarancję miejsca na 

kursie/warsztacie/szkoleniu – w terminie podanym w informacji mailowej przesłanej przez 

organizatora; kolejne raty: w przypadku płatności przelewem najpóźniej 7 dni przed 

zajęciami, w przypadku płatności gotówką najpóźniej w dniu zajęć. Indywidualne 

przypadki przesunięcia terminu płatności raty rozpatruje organizator na pisemny wniosek 

zainteresowanego.  

11. Za dzień wpłaty przyjmuje się datę zaksięgowania na rachunku organizatora. Od 

nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe.  

12. Brak wniesienia wymaganych opłat upoważnia organizatora do wstrzymania wydania 

dokumentów o ukończonym kursie/szkoleniu/warsztacie i podjęcia procedury 

windykacyjnej. 

13. Wniesiona opłata przez uczestnika podlega zwrotowi w przypadku całkowitej rezygnacji 

przez uczestnika z zajęć, złożonej na piśmie na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 

Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w 50%, jeżeli rezygnacja dokonana jest 

pisemnie na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wybranego 

kursu/szkolenia/warsztatu.  

14. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w momencie rezygnacji  

z uczestnictwa w zajęciach po ich rozpoczęciu.  

15. Nieobecność na poszczególnych zajęciach nie zwalnia uczestnika z opłaty za kurs.  

 


