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REGULAMIN 

BEAUTY COACH ACADEMY 

 

 

ZGŁOSZENIE 

 

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem 

przed przystąpieniem do szkolenia. 

2. W celu rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązuje się do przesłania zaliczki 

bezzwrotnej w wysokości 2000 zł PLN najpóźniej na 30 dni roboczych przed 

rozpoczęciem szkolenia.   

3. Pełny koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w Umowie 

Beauty Coach Academy. 

4. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje 

organizacyjne najpóźniej w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem szkolenia na podany 

wcześniej przez Uczestnika adres e-mail bądź numer telefonu.  

5. Firma Biznes Styl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsko-Biała 

43-300, Pl. Św. Mikołaja 5, NIP: 547 221 50 12, upoważniona jest do wystawienia 

faktury bez podpisu, według danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej. 

 

 

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA 

 

6. Najpóźniej na 24 godziny przed szkoleniem Organizator potwierdza uczestnictwo  

w formie pisemnej bądź telefonicznie, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę 

uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie 

prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).  

7. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez firmę Biznes Styl Spółka Z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością oświadcza, że nie będą ich nagrywać, utrwalać lub 

rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Kopiowanie materiałów i wykorzystywanie 

kopii do odtwarzania publicznego, w świetle istniejących przepisów prawa,  
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może odbyć się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej szkolenie. Wszystkie materiały 

szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem 

autorskim. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie oraz udostępnianie oryginału 

lub kopii materiałów szkoleniowych osobom trzecim. 

8. Firma Biznes Styl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością podczas prowadzonych 

szkoleń, może poprosić uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, 

a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację 

zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń otwartych. Podpisanie zgody jest dobrowolne. 

 

 

PŁATNOŚĆ 

 

9. Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej do 7 dni przed datą danego 

szkolenia, przelewem bankowym na jedno z niżej podanych numerów kont firmy 

Biznes Styl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością: 

 

NEST BANK: 79 1870 1045 2078 1062 2833 0001 

 

10.  Osoby dokonujące zakupu usług firmy Biznes Styl Spółka Z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt 

faktur VAT w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail. 

 

REZYGNACJA/REKLAMACJA 

 

11.  Brak udziału w szkoleniu bez poinformowania o tym fakcie firmy Biznes Styl Spółka Z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz podania przyczyny nie uczestnictwa, oraz brak 

zdobycia zgody od Justyny Bielenda na nieuczestniczenie w szkoleniu, skutkuje 

obciążeniem Uczestnika w wysokości pełnej kwoty szkolenia. 

12.  Firma Biznes Styl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zobowiązuje się do 

zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu, jeśli szkolenie zostaje odwołane z winy 

organizatora. 
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ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 

 

13. Firma Biznes Styl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo 

do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miasta, w którym szkolenie jest zaplanowane 

w terminie do 24 godzin przed datą szkolenia lub do jego odwołania z przyczyn 

niezależnych (sytuacje losowe lub gospodarcze). Zajęcia będą się odbywać 

stacjonarnie i online. 

 

 

POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA WARSZTATÓW 

 

14. Warunkiem potwierdzającym ukończenie Warsztatów Beauty Coach Academy oraz 

uzyskanie tytułu „Beauty Coach Manager” wraz z Certyfikatem, jest spełnienie 

poniższych warunków: 

➢ Uczestnictwo we wszystkich zajęciach w 100% (wyjątkiem są nieobecności 

usprawiedliwione, o których jest mowa w pkt 11 powyższego regulaminu), 

➢ Przestrzeganie Kodeksu Honorowego Beauty Coach Academy, 

➢ Dostosowanie się do obowiązujących zasad, 

➢ Przestrzeganie powyższego Regulaminu, 

➢ Wywiązanie się z zadań zleconych przez Trenerów Beauty Coach Academy.  

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków Uczestnik Akademii nie uzyska 

Certyfikatu ukończenia Akademii.  


