Regulamin sprzedaży kursów
I Postanowienia wstępne
Sprzedaż kursów dostępna jest pod adresem internetowym: https://perfectus.edu.pl/ w ramach
Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.
Właścicielem strony jest MrM Soft Marek Maroszek (organ prowadzący Placówkę PERFECTUS),
działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, numer NIP 6422815733, REGON 368105076.
II Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kurs stacjonarny (szkolenie), którego organizatorem jest sprzedawca – odbywa się w wyznaczonym
miejscu i czasie.
2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu.
4. Regulamin sprzedaży – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://perfectus.edu.pl/o-nas/
5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://perfectus.edu.pl/
6. Sprzedawca – MrM Soft Marek Maroszek, 32-090 Słomniki, Kacice 58a, NIP: 6422815733 REGON:
36810507.
III Postanowienia szczegółowe
1. Za pośrednictwem strony https://perfectus.edu.pl/ sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów
doskonalących.
2. Potwierdzeniem dokonania zakupu kursu jest informacja zwrotna na podany przez uczestnika adres
e - mail.
3. Uczestnik kursu po zapisaniu się na szkolenie i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zobowiązany
jest dokonać opłaty za kurs w ciągu 7 dni od zapisu. Jeżeli w tym terminie wpłata nie zostanie
dokonana, zgłoszenie zostaje anulowane.
4. Zakup kursu upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z informacjami zawartymi w jego opisie
(data i miejsce).
5. Kursy odbywają się wg proponowanego grafiku, pod warunkiem zebrania grupy szkoleniowej
(minimum 10 osób).
6. Uczestnik kursu po zakończeniu zajęć ma prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy
doskonalenia zawodowego.
7. Organizator wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie, zgodnie z danymi podanymi podczas zapisu.
8. W przypadku odwołania kursu z powodu nie zebrania się grupy szkoleniowej lub choroby
prowadzącego, opłata za kurs zostaje zwrócona kupującemu.

9. Nieprzybycie na zakupiony kurs, nie upoważnia do ubiegania się o zwrot wniesionej przez uczestnika
opłaty.
10. Jeżeli uczestnik kursu zrezygnuje z uczestnictwa najpóźniej na dwa tygodnie przez terminem,
otrzyma zwrot wniesionej opłaty.
11. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem poczty e mail na adres administracja@pedagogikaspecjalna.edu.pl lub telefonicznie od numerem tel. 604 705 942.
12. W przypadku rezygnacji późniejszej niż dwa tygodnie przed datą szkolenia, nie ma możliwości
zwrotu wniesionej opłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje jednak możliwość
przeniesienia wpłaty na szkolenie w innym terminie lub na szkolenie o innym tytule.
IV Prawa własności intelektualnej
Kursy, w tym wszelkie materiały szkoleniowe, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie ich oraz korzystanie w sposób inny, niż dozwolony
prawem jest zabronione.
V Zakupy
1. Aby dokonać zakupu, należy wybrać kurs na stronie https://perfectus.edu.pl/ a następnie wcisnąć
przycisk zapisz się.
2. Po dokonaniu zapisu, należy dokonać płatności za kurs. Płatność może być dokonywana przez Klienta
za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego w systemie Przelewy24.
PŁATNOŚĆ BŁYSKAWICZNA: płatności dokonuje się po zapisie na kurs, korzystając z narzędzi sytemu
Przelewy24.
PRZELEW BANKOWY (TRADYCYJNY): uczestnik przelewa na konto organizatora kwotę wystarczającą do
pokrycia zobowiązania wynikłego ze zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się
numer konta wraz z danymi potrzebnymi do przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty przez organizatora,
uczestnik uzyska prawo udziału w kursie stacjonarnym.
3. Szczegóły związane z przebiegiem kursu znajdują się w opisie kursu na stronie
https://perfectus.edu.pl/
VI Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Reklamacje dotyczące kursów można zgłaszać na adres elektroniczny Organizatora:
szkolenia@perfectus.edu.pl
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 7 dni od ich doręczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprzedaży, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
VII Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest firma MrM Soft Marek Maroszek – organ prowadzący
Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Perfectus.
2. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane przez administratora w celu realizacji usługi
(zamówienia).

3. Dodatkowo użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji dotyczących
organizacji innych szkoleń przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.
4. Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów
niezbędnych do realizacji zamówienia (księgowość, płatności).

