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Regulamin kursu „Poznaj Dolny Śląsk - Ziemia Kłodzka” 7-8.03.2020 

  

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem szkolenia jest:  

Biuro Turystyczne Prom  

ul. Skrzydlata 11c/25  

54-434 Wrocław  

NIP 6951352546  

REGON 021402127  

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych 
prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 444/43/10  

2. Koordynatorem szkolenia jest:  

Paweł Czuba  

+48 607708870  

biuro@btprom.pl  

KURS 

1. Organizator realizuje kurs w zakresie i terminie szczegółowo opisanym w ofercie  

kursu dostępnym pod adresem: www.wycieczkiszkolne.wroclaw.pl  

2. Kurs ma charakter informacyjny, służy przede wszystkim budowaniu pozytywnego 
wizerunku Dolnego Śląska, a w szczególności terenów Ziemi Kłodzkiej jako regionu 
przyjaznego turystom. Projekt ma za zadanie również promocję Partnerów uczestniczących 
w wydarzeniu oraz integrację środowiska branży turystycznej. Głównym celem szkolenia jest 
przedstawienie uczestnikom atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej od strony praktycznej,  
a także wymiana doświadczeń.   

3. Kurs nie jest szkoleniem przewodnickim, a kursem doszkalającym związanym z obsługą 
ruchu turystycznego. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w kursie jest dostępności wolnych miejsc oraz przesłanie przez 
Zamawiającego zgłoszenia znajdującego się pod adresem:  
https://forms.gle/f6bZ2RfPsDgdkF9d8 
 
2. Wypełnienie i  przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków 
uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.  

https://forms.gle/f6bZ2RfPsDgdkF9d8
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CENA KURSU I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Cena udziału w kursie 249 zł obejmuje: udział w dwudniowym kursie zgodnie z ustalonym 
programem, materiały szkoleniowe, mapę Kotliny Kłodzkiej i Kłodzka, wypożyczenie zestawu 
słuchawkowego (dzięki naszemu oficjalnemu partnerowi: Mexpo - systemtourguide.com), 
transport autokarowy (wg programu), bilety wstępu do omawianych obiektów, pamiątkowy 
certyfikat.  

2. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce zbiórki pierwszego dnia.  

3. Płatności za szkolenie należy uiścić do 3 dni od momentu otrzymania od Organizatora 
informacji potwierdzającej przyjęcie na listę uczestników kursu.  

Przelewem należy uiścić opłatę podstawową za kurs tj. 249 zł  

Pozostała opłata (dla osób chcących zamówić nocleg - 55 zł, ognisko - 15 zł i obiady - 50 zł, 
do zaznaczenia w formularzu) zostanie rozliczona gotówką pierwszego dnia kursu  
z Koordynatorem.   

Dane do przelewu:  
Biuro Turystyczne Prom  
ul. Skrzydlata 11c/25  
54-129 Wrocław  

Nr konta: Nest Bank 27 2530 0008 2056 1005 7723 0001  

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, Poznaj Dolny Śląsk - Ziemia Kłodzka 

4. Faktura VAT zostaje wystawiona na życzenie i zostanie przesłana Uczestnikom pocztą 
elektroniczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.   

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane pocztą elektroniczną do Organizatora oraz 
podpisane przez Uczestnika.   

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie 
później niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje  
zwrot wpłaconej kwoty.  

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później, niż na 30 dni roboczych 
przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu,  Organizatorowi należy 
się pełne wynagrodzenie, tak jak za pełny udział w kursie. Ewentualne wcześniej wpłacone 
przez Uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi.   

ODWOŁANIE KURSU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku niezgłoszenia się  
minimalnej liczby uczestników, którą przewidział Organizator (nie później niż do dnia 
15.02.2020 r.).  
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2. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez 
Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika.  

REKLAMACJE 

1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu 
poleconego lub poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.   

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator 
nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników 
innym podmiotom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą 
tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.   

3. W związku z informacyjnym charakterem kursu i możliwością bezpłatnego zwiedzania 
obiektów Partnerów Organizatora, Uczestnik wyraża zgodę ma przetwarzanie swoich danych 
przez Partnerów  w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.   

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz  żądania 
ich usunięcia.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 


