
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniach, których 

Organizatorem jest OSOZ S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 133, 40-235 

Katowice, NIP 954-277-07-10, REGON 365798104, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645519,  

o kapitale zakładowym 5.000.000,00 zł (w całości opłaconym), zwana w obrocie 

gospodarczym jako OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA, przy 

współorganizacji DMP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 133, 40-235 

Katowice, NIP 527-269-21-38, REGON 146627013, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00004576691, zwaną  

w obrocie gospodarczym jako DMP Group. OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY 

ZDROWIA i DMP Group dalej będą zwani Organizatorami. 

2. Zgłaszającym jest przedsiębiorca, która zgłasza Uczestnika na szkolenie. 

3. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego. 

4. Szkolenia są organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie 

szkolenia. 

5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić 

Uczestnikom materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie,  

z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, 

choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 30 

Uczestników. W takim przypadku Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin 

realizacji szkolenia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów 

szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie. 

  

 
 
 



 
ROZDZIAŁ II 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH 

 

§1 

Przyjmowanie zgłoszeń 

1. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza uczestnictwa 

lub poprzez stronę internetową Organizatora (www.osoz.pl/konferencja/wszystkie) 

najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. 

2. Organizator dopuszcza również możliwość zgłoszenia telefonicznego. Aby zgłoszenie 

telefoniczne było skuteczne i prawnie wiążące, Organizator wyśle e-maila do 

Zgłaszającego z potwierdzeniem danych Uczestników zgłoszonych telefonicznie,  

a Zgłaszający potwierdzi zgodność przedmiotowych danych w e-mailu zwrotnym do 

Organizatora. 

3. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

4. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki  

e- mailowej Organizatora. 

5. Zgłoszenie na szkolenie w jakiejkolwiek formie jest wiążącą umową oraz jest 

równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją 

zawartych w nim warunków przez Zgłaszającego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania 

zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec 

Organizatora. 

 

§2 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu 

1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w szkoleniu. Rezygnacja musi zostać 

złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora. 

2. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna. 

3. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim 

zgłoszeniu tego faktu do Organizatora. 

4. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest 

wyznaczyć kolejny termin szkolenia. 

 

 



ROZDZIAŁ III 

FINANSE 

 

§1 

Odpłatność za szkolenie 

1. Szkolenia organizowane przez Organizatora są nieodpłatne. 

 

 
ROZDZIAŁ IV 

UWAGI ORGANIZACYJNE 

 

§1 

Techniczna strona szkolenia 

1. Na co najmniej 45 minut przed wyznaczoną godziną szkolenia pracownik Organizatora 

pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności oraz wydania 

materiałów szkoleniowych. 

 

 

§2 

Prawa i obowiązki Uczestnika w ramach szkolenia 

1. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie i zakwaterowanie spoczywają na Uczestniku 

szkolenia. 

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.  

z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń, jak też 

na wzajemne ich powierzanie pomiędzy Organizatorami, w przypadku, gdy dane te 

otrzyma tylko jeden z nich. 

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań 

związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez OSOZ S.A. z siedzibą  

w Katowicach przy ul. 1 Maja 133 lub przez DMP Group Sp. z o. o.,  

z siedzibą w Katowicach przy ul. 1 Maja 133. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do 

swoich danych oraz ich poprawienia, które może on złożyć któremukolwiek  

z Organizatorów.  

 

 



ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§1 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.osoz.pl/konferencja. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. 

Zaistniałe zmiany będą bieżąco publikowane na stronie internetowej, o której mowa  

w pkt 1 powyżej. 


