
 

Regulamin promocji „Świąteczna paczka szkoleń 2021” 

 

1. Promocja trwa od 15.12.2020 do 22.01.2021.  
2. Promocja obejmuje wybrane z oferty szkolenia realizowane w trybie on-line za pomocą 

wideokonferencji prowadzonej na żywo, w terminie od 1.01-30.06.2021 i dedykowana jest 
osobom prywatnym oraz pracownikom firm. 

3. Zgłoszenia na wybrane szkolenia należy dokonać poprzez przesłanie w formie skanu 
wypełnionego i podpisanego formularza na adres: szkolenia@luqam.com. Decyduje data 
wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do LUQAM. 

4. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie rejestracji zapisu na 
wybrane szkolenia oraz dane do uiszczenia płatności za pakiet szkoleń. Opłaty należy dokonać 
do 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia. Na życzenie uczestnika wystawiana jest 
faktura pro-forma. Cena pakietu wyrażona jest w kwocie netto, do której należy dodać 23% 
podatek VAT. 

5. Firmy zgłaszające swoich pracowników zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszenia 
indywidualnie dla każdego pracownika z osobna, wybierając dedykowany zestaw szkoleń. 

6. Opłata za pakiet szkoleń jest jednorazowa i bezzwrotna, niezależnie od ilości szkoleń, z których 
skorzysta uczestnik. 

7. Informacje o potwierdzeniu danego szkolenia wysyłane są w formie Komunikatu 
szkoleniowego, drogą mailową na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na adres 
mailowy osoby zgłaszającej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Uczestnik może dokonać zgłoszenia na dowolną ilość szkoleń w ramach pakietu. Wybrane 
szkolenia należy zaznaczyć na formularzu zgłoszenia. Po zakończeniu terminu promocji nie ma 
możliwości modyfikacji lub poszerzenia wybranego wcześniej pakietu szkoleń.  

9. Osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie musi być faktycznym uczestnikiem szkolenia. Nie 
można przekazać uczestnictwa w szkoleniu osobie trzeciej. 

10. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany/przesunięcia terminu szkolenia z 
ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje osoby zapisane na wskazane szkolenie. 

11. Udostępniane w ramach szkoleń materiały szkoleniowe stanowią własność LUQAM Sp. z o.o. 
Sp.k. i przeznaczone są wyłącznie dla uczestników szkoleń prowadzonych przez LUQAM. 
Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania materiałów 
osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Zabrania się również udzielania informacji dotyczących 
treści materiałów osobom nieuprawnionym. 

12. Po każdym szkoleniu wydawany jest certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikaty przesyłane są 
za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w formularzu 
zgłoszenia do miesiąca czasu po zakończonym szkoleniu. W przypadku nieodebrania 
certyfikatu koszt jego ponownego wystawienia wynosi 49 zł netto. Organizator szkolenia nie 
ponosi odpowiedzialności za nieodebrane przesyłki pocztowe. 

13. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w dowolnym momencie za 
pośrednictwem drogi mailowej, niezależnie od daty przesłania komunikatu szkoleniowego 
przez Organizatora. 

14. Promocja „Świąteczna paczka szkoleń 2021” nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi w 
ramach szkoleń, cena za pakiet nie podlega zniżkom w ramach programu LUQAM Club. 

15. Zakup pakietu przez firmę będzie uwzględniony w programie lojalnościowym LUQAM Club, 
gdzie jako kwota zrealizowanego szkolenia zostanie ujęta kwota zakupionego pakietu. 
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