INFORMACJE DODATKOWE O SZKOLENIU
1.

Grupa szkoleniowa liczy minimalnie 5 osób – maksymalnie 9. Gwarantuje to sprawnie przeprowadzone
ćwiczenia praktyczne, gdzie każdy ma czas aby osobiście pod okiem trenera przećwiczyć wszystkie procedury.
JCI zastrzega, że szkolenie nie odbędzie się w przypadku niezebrania minimalnej grupy. W takim wypadku JCI
dokona zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty, w taki sam sposób, w jaki została uiszczona
opłata za Szkolenie.

2.

Każdy Uczestnik oraz podmiot dokonujący zgłoszenia Uczestników na szkolenie ma obowiązek zapoznać się
z „Warunkami Wejścia do Clean Room”. Dodatkowo Uczestnik, w dniu szkolenia potwierdza, że jest zdolny do
uczestnictwa w zajęciach odbywających się w clean room poprzez złożenie swojego podpisu pod „Warunkami
Wejścia do Clean Room”. Jeżeli z przyczyn losowych, w przypadkach wskazanych w „Warunkach Wejścia do
Clean Room”, dany Uczestnik nie może wejść do clean room w dniu szkolenia, taki uczestnik może:
a) ustalić z JCI indywidualny termin przeprowadzenia zajęć w clean room
albo
b) zażądać zwrotu części Opłaty za szkolenie w kwocie 700 zł netto.

3.

Uczestnik oświadcza, że podpisanie się pod „Warunkami Wejścia do Clean Room”, oznacza, że Uczestnik
spełnia wskazane w nim warunki. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Uczestnik odpowiada za szkody wywołane JCI w sytuacji, kiedy oświadczenia
w zakresie spełniania „Warunków Wejścia do Clean Room” złożone w dniu szkolenia okazały się nieprawdziwe.

4.

Jeżeli podmiotem zgłaszającym na szkolenie, tj. dokonującym opłaty za szkolenie, jest inny podmiot
niż Uczestnik, podmiot ten gwarantuje niniejszym, że Uczestnik w dniu szkolenia złoży zgodne z prawdą
oświadczenie o spełnieniu „Warunków Wejścia do Clean Room”. Podmiot zgłaszający ponosi pełną
odpowiedzialność z tytułu złożonych w dniu szkolenia oświadczeń zgłaszanego przez siebie Uczestnika, a w
szczególności zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w sytuacji, kiedy oświadczenia
złożone przez Uczestnika w dniu szkolenia okazały się nieprawdziwe.

5.

Opłata za szkolenie obejmuje:
• udział we wszystkich zajęciach (zajęcia teoretyczne, zajęcia treningowe w przestrzeni symulowanej,
zajęcia treningowe w oryginalnym pomieszczeniu typu clean room (ok. 1h)
• materiały szkoleniowe
• wyżywienie: przerwy kawowe, lunch
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