Regulamin Ogólny uczestnictwa w kursach w ramach
Technogym Academy

Organizatorem kursu jest ITP S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
1. Kurs ma charakter stacjonarny-weekendowy.
2. Szczegółowe harmonogramy poszczególnych kursów znajdują się na stronie
www.technogympolska.pl
3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Technogym Showroom przy ul.
Domaniewskiej 37 w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub
terminów odbywania zajęć, wszelkie zmiany miejsca i terminów odbywania się zajęć
komunikowane będą uczestnikom drogą telefoniczną lub mailową z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
4. Kurs odbywa się zgodnie z programem kursu dostępnym na stronie
www.technogymacademy.pl.
5. Każdy kurs kończy się egzaminem. W zależności od rodzaju i tematyki kursu egzamin ma
charakter teoretyczny i/lub praktyczny. Egzamin przeprowadzony będzie w formie
przedstawionej uczestnikom na pierwszych zajęciach.
a. Dopuszczenie do egzaminu jest uwarunkowane obecnością uczestnika na co najmniej
80% zajęć (część teoretyczna + praktyczna). W przypadku niedopuszczenia uczestnika
do egzaminu z powodu niskiej frekwencji, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty
za kurs.
b. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik
otrzymuje Certyfikat ukończenia Technogym Academy i wpis do rejestru EREPS
prowadzonego przez Europejską Fundację EHFA (wpis do rejestru EREPS dotyczy tylko
kursu „Technogym Personal Trainer”). Członkostwo na pierwszy rok w rejestrze EREPS
opłaca Organizator kursu. Kolejne roczne składki są opłacane dobrowolnie przez
uczestnika zgodnie ze stawką określoną przez EREPS, która na dzień 29.09.2015 r.
wynosi 30 euro.
c. W przypadku niezaliczenia egzaminu uczestnik ma prawo do przystąpienia do jednego
bezpłatnego egzaminu poprawkowego – kolejne terminy egzaminów poprawkowych
są płatne w kwocie 100 zł (sto złotych) brutto. Terminy egzaminów muszą zostać
ustalone wcześniej z Organizatorem.
d. W przypadku trzykrotnego niezaliczenia egzaminu przez uczestnika, Organizator
zastrzega sobie prawo do niewydania Certyfikatu ukończenia Technogym Academy
oraz zaniechania wpisu do rejestru EREPS prowadzonego przez Europejską Fundację
EHFA. W zaistniałej sytuacji uczestnikowi przysługuje prawo ponownego przystąpienia
do kursu po ponownym uiszczeniu pełnej kwoty.
e. W
wyjątkowych
sytuacjach
(np.
zbyt
mała
frekwencja,
brak
aktywności/zaangażowania na zajęciach) Kursant może zostać niedopuszczony do
egzaminu na wniosek prowadzących, a po rozpatrzeniu przez Organizatora – Dotyczy
egzaminu z pierwszego poziomu kursu.

6. Na kurs poziomu pierwszego przyjmowane są osoby które ukończyły 18 lat, bez egzaminu
wstępnego. Udział w kursie poziomu drugiego możliwy jest po zaliczeniu egzaminu z poziomu
pierwszego.
7. Kadrę kursu stanowią instruktorzy określeni na stronie www.technogymacademy.pl.
8. Podczas kursu Organizator zapewnia:
a. Przerwy kawowe.
b. Materiały szkoleniowe.
9. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia w czasie uczestnictwa w kursie uczestnik
zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie.
10. Zapisy
na
kurs
odbywają
się
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.technogymacademy.pl. Do dokonania zapisu niezbędne jest podanie prawdziwych
danych osobowych uczestnika, w tym numeru PESEL (w celu identyfikacji), wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu szkoleń.
11. Formy kontaktu:
a. Z organizatorem: e-mail – kontakt@technogymacademy.pl lub telefonicznie.
b. Z uczestnikiem: wymagane jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
12. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia
na listę kandydatów na kurs decyduje kolejność wpływu płatności. Liczba miejsc na dany kurs
jest ograniczona.
13. Płatności:
a. Płatności można dokonać za pomocą płatności on-line poprzez stronę
www.technogymacademy.pl lub tradycyjnym przelewem do 7 dni od momentu zapisu
na kurs – dane do przelewu:
ITP S.A. ul. Domaniewska 3702-672 Warszawa; nr konta:
39 1600 1462 1849 8839 1000 0001- BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
b. Jeżeli zapis do uczestnictwa nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia
kursu – płatności należy dokonać w ciągu 12 godzin. Po upływie tego czasu
zarezerwowane miejsce zostaje zwolnione.
c. W przypadku gdy uczestnik wycofa się z uczestnictwa w kursie:
i. Nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu - przysługuje mu zwrot
pełnej kwoty płatności,
ii. Na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu - przysługuje mu zwrot 70%
procent kwoty płatności,
iii. na 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu Organizator nie udziela zwrotu
uiszczonej płatności
d. Rezygnację z uczestnictwa należy dostarczyć na piśmie do siedziby ITP.SA przy ul.
Domaniewskiej 37 , 02-672 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres
kontakt@technogymacademy.pl
14. Zabrania się filmowania, nagrywania, fotografowania lub utrwalania zajęć i materiałów z kursu
bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora oraz Wykładowcy.
15. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą znajdowały się pod wpływem
alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie
przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu
sali mogą zostać poproszone o opuszczenie zajęć. Osoby uczęszczające na kurs zobowiązane
są do szanowania praw i godności prowadzących i innych uczestników kursu.

16. Kurs lub szkolenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin w przypadku
niezebrania się minimalnej grupy uczestników. W przypadku odwołania kursu przez
Organizatora uczestnikom przysługuje zwrot całości wniesionej opłaty. Informacja o
odwołaniu kursu zostanie przesłana na adres email podany podczas rejestracji.
17. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

