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Regulamin szkoleń pt. „Stylista w makijażu permanentnym” 

 
 

Wstęp 
Organizatorem szkoleń oraz kursów „Stylista w makijażu permanentnym” jest firma SZWEDA GROUP 
Tamara Szwedo spółka komandytowa z  siedzibą w Prudniku 48-200 ul. Meblarska 3, będąca 
niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. 

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia: 
Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, poprzez zawarcie 
swoich danych w Zgłoszeniu. 
Zgłoszenie rozumie się przez to dostarczone Organizatorowi telefonicznie, elektronicznie lub drogą 
mailową  zgłoszenie, które zawiera dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, 
adres e-mailowy, telefon), dane do. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i nazwę szkolenia.  
Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i 
niniejszym regulaminem oraz akceptuje je. 
Organizator szkolenia / kursu 
Organizatorem szkolenia / kursu jest organ prowadzący placówkę – firma SZWEDA GROUP Tamara 
Szwedo spółka komandytowa, ul. Meblarska 3 48-200 Prudnik działająca na podstawie wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000818758. 
 

Informacje ogólne 
Szkolenia / kursy skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i 
kompetencje. Prowadzone szkolenia umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji. 

Uczestnik szkolenia/kursu 
Uczestnikiem kursu organizowanego przez SZWEDA GROUP jest każda osoba, która bierze udział w 
szkoleniu. Na potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu / kursie Uczestnik dokonuje wpłaty 
zadatku za kurs w wysokości 615,00 złotych na podany numer konta właściwy danej placówce,  
do 7 dni roboczych od dnia zapisania się na szkolenie. 
 

Oferta szkolenia / kursu 
Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena 
określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.szwedogroup.eu. Dokładna 
godzina kursu i wszystkie szczegóły organizowanego szkolenia / kursu  podane zostaną Uczestnikom 
niezwłocznie po zgłoszeniu się uczestnika na kurs. Organizator zastrzega sobie możliwość 
przesunięcia terminu, bądź odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt 
małej liczby zgłoszonych Uczestników. W takim wypadku Organizator proponuje nowy termin kursu 
lub dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot, w terminie najpóźniej 7 dni od daty 
otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto 
bankowe. 
 

Rezygnacja z udziału w kursie/szkoleniu 
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Uczestnik, który zgłosił się na kurs może od niego odstąpić bez podania przyczyny najpóźniej 7 dni 
przed rozpoczęciem zajęć, informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim 
przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie 
nie podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja następuje na prośbę Uczestnika, w terminie krótszym niż 7 dni 
przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik zobowiązany jest do uregulowania pełnej płatności za szkolenie.  

 
Zmiana terminu kursu/szkolenia 

W przypadku, gdy kurs nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się 
niezwłocznie powiadomić Uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz 
zaproponować do wyboru nowy termin kursu. W przypadku odwołania szkolenia z winy 
Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto Uczestnika 
kursu. 

 
Cena kursu/szkolenia i warunki płatności 

Cena obejmuje: koszt kursu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek oraz 
jeden ciepły posiłek.  

 
Reklamacje 

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od 
daty zakończenia kursu. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na 
złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.  

 
Przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
SZWEDA GROUP  swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1000). 

 
Zasady uczestnictwa w kursach/szkoleniach SZWEDOGROUP 

1.  Osoby zgłaszające chęć uczestniczenia w kursie powinny być ogólnie zdrowe. 
2. Na potwierdzenie ukończenia szkolenia kursanci otrzymują certyfikat upoważniający do 
samodzielnej pracy. Otrzymanie certyfikatu uwarunkowane jest to uzyskaniem zaliczenia z wiedzy 
teoretycznej oraz sprawdzeniem umiejętności praktycznych z zakresu tematycznego szkolenia. 
3. W trakcie szkolenia / kursu w ośrodku szkoleniowym SZWEDOGROUP Uczestnicy korzystają się ze 
sprzętu, pigmentów i akcesoriów jednorazowych należących do SZWEDOGROUP.  
4. Uczestnicy  przyjeżdżają na szkolenie ze swoimi modelkami. Wymagania dla modelki: nie jest 
ciężarna, nie cierpi na żadną chorobę krwi, nie ma cukrzycy, wysokiego nadciśnienia, podwyższonej 
temperatury, nie jest nosicielem wirusa HIV i wirusa zapalenia wątroby, nie przyjmuje sterydów, 
silnych leków, nie ma ostrzykniętych ust (min. 6 m-cy przed zabiegiem – istotne przy pigmentacji ust), 
jest zdrowa, przed zabiegiem nie spożywała żadnych używek.  
5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie pełnej opłaty do dnia rozpoczęcia kursu.  
6. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest 
zabronione. 
7. Na terenie obiektu Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów 
zagrażających bezpieczeństwu innych osób. 
8. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na salę szkoleniową sprzęt jak np. 
telefony, tablety, laptopy, smartwatches itp. Używanie tego rodzaju urządzeń jest na wyłączne ryzyko 
i odpowiedzialność właściciela. 
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9. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich 
rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu poprzez filmowanie i 
fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych 
formach może mieć charakter promocyjny firmy  w prasie i Internecie. 
11. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z programem 
nauczania i harmonogramem. 
12. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% 
obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem nauczania oraz aktywny udział w 
szkoleniu. 
13. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-
mailowy, miejsce urodzenia, pesel) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik 
wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci 
elektronicznej bądź telefonicznej.  
14. Wszelkie informacje pojawiające się w trakcie realizacji umowy objęte są klauzulą poufności przez 
wszystkie strony uczestniczące w realizacji umowy. 
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