
EULEO ul. Bociana 22, 31-231 Kraków,  tel. +48 12 666 0 666,  faks +48 12 666 0 661 
 

 
 
 

Należności pod specjalnym nadzorem. Stop dłużnikom 
 

25.10.2019 r. (piątek),  godz. 9.00 - 15.00 
 

       

CENA (ZA JEDNĄ OSOBĘ) 
500 zł + VAT (przy zgłoszeniu na szkolenie 2 lub więcej osób udzielamy 

10% rabatu) 
 

       Regulamin 
 

1. Organizatorem szkoleń jest EULEO  spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. ul. Bociana 22, 31-231 Kraków. 
2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego ze strony szkolenia.euleo.pl przez Uczestnika oraz 
zaakceptowanie niniejszego regulaminu (akceptacja w formularzu), na 
co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, Organizator niezwłocznie 
przesyła Uczestnikowi pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu 

wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych i wyliczeniem kwoty do 
zapłaty.  

4. Organizator wymaga od Uczestnika, który wypełnił formularz, 

wniesienia opłaty za szkolenie, nie później niż 10 dni przed jego 
datą. Opłata winna zostać wniesiona na rachunek bankowy: EULEO 

ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, Credit Agricole,  
nr  15 1940 1076 3189 7891 0000 0000 tytułem: Szkolenie – 
Wierzytelności. Niewniesienie opłaty przez Uczestnika w tym terminie, 

jest równoznaczne ze skreśleniem go z listy osób biorących udział w 
szkoleniu i obowiązkiem zapłaty jednorazowej opłaty manipulacyjnej 

przez Uczestnika (pkt.8) 
5. Opublikowana w ofercie cena szkolenia obejmuje: udział jednego 

uczestnika w proponowanych zajęciach, drukowane lub elektroniczne 

materiały dydaktyczne, poczęstunek podczas przerwy kawowej, imienne 
zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 

6. Po odbyciu szkolenia Uczestnik otrzymuje od Organizatora stosowną 
fakturę VAT. 

7. W przypadku braku miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za 

udział w szkoleniu zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości lub 
zaliczona na jego życzenie, na poczet szkolenia w innym terminie. 

8. W przypadku wypełnienia formularza przez Uczestnika, a niedokonania 
płatności za szkolenie, Uczestnik nie ma prawa udziału w szkoleniu 

i zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej opłaty manipulacyjnej na 
pokrycie kosztów nieuzasadnionego zaangażowania Organizatora, 
w kwocie 200 zł (+ VAT) za każdą osobę wskazaną w karcie zgłoszenia. 

Opłata winna zostać wniesiona na rachunek Organizatora w terminie  
7 dni od daty szkolenia, na podstawie faktury VAT, bez dodatkowego 

wezwania.  



EULEO ul. Bociana 22, 31-231 Kraków,  tel. +48 12 666 0 666,  faks +48 12 666 0 661 
 

9. Uczestnik akceptuje wyżej wymieniony regulamin w formularzu 

zgłoszeniowym, poprzez kliknięcie „tak” przy oświadczeniu, że zapoznał 
się z regulaminem oraz oświadcza w formularzu, że zapoznał się z 

treścią klauzuli informacyjnej RODO.   
 
 


