
                                  

 

REGULAMIN WARSZTATÓW 

 
 

1. Warsztat obejmuje 8 godzin lekcyjnych (8*45min) zajęć i 2 godziny lekcyjne konsultacji 

(2*45min) 

2. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest zapisanie się na warsztat poprzez stronę 

www.dcfconsulting.eu oraz jego opłacenie w ciągu 24h od momentu zapisania się. 

3. W przypadku braku wpływu środków finansowych na konto spółki w ciągu 48h od otrzymania 

zgłoszenia – zapis ulega automatycznemu anulowaniu. 

4. Cena warsztatu wynosi 325 PLN netto, co stanowi 399,75 PLN brutto. 

5. Warsztat odbędzie się, gdy udział w warsztacie zostanie zadeklarowany i opłacony przynajmniej 

przez 4 uczestników.  

6. W przypadku, gdy na warsztat zapiszą się mniej niż 4 osoby, warsztat zostaje odwołany, chyba, 

że wszyscy zapisani uczestnicy zgodzą się dopłacić kwotę: 

a. 100 PLN brutto, w przypadku zgłoszonych i opłaconych 3 uczestników, 

b. 350 PLN brutto, w przypadku zgłoszonych i opłaconych 2 uczestników, 

c. 990 PLN brutto, w przypadku zgłoszenia się i opłacenia jedynie przez 1 uczestnika. 

7. Maksymalna liczba uczestników warsztatu wynosi 8. W przypadku zapisania się na warsztat 

więcej niż 8 osób, o przyjęciu decyduje kolejność zapisów. 

8. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatu po dokonaniu wpłaty: 

a. w terminie dłuższym niż 7 dni przed planowanym warsztatem – zostaje mu zwrócona kwota 

dokonanej wpłaty pomniejszona o 10% kosztów administracyjnych, 

b. w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym warsztatem lub niewstawienia się na 

warsztat – zostaje mu zwrócona kwota w wysokości 50% dokonanej wpłaty.   

9. Odwołanie warsztatu z powodu braku uczestników następuje nie później niż 5 dni przed 

planowanym warsztatem. 

10. W przypadku odwołania warsztatu uczestnikom zostaje zwrócona w całości wpłacona kwota w 

terminie 10 dni od odwołania warsztatu. 

11. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zadowolony z jakości warsztatu i wyrazi swoje 

niezadowolenie po upływie nie więcej niż połowy odbytego warsztatu oraz zrezygnuje z 

materiałów jak i dalszego uczestnictwa w warsztacie, otrzyma całkowity zwrot kwoty zapłaconej 

za warsztat firmie DCF Dotacje-Consulting-Finanse sp. z o.o. w ciągu 7 dni od zakończenia 

warsztatu. 

12. W przypadkach szczególnych (jak np. poważna choroba prowadzącego warsztat) może ulec 

zmianie osoba prowadząca lub termin warsztatu może zostać przesunięty. 

http://www.dcfconsulting.eu/

