Regulamin organizacji kursów
w Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak
Pkt 1
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie drogą elektroniczną lub tradycyjną kopii dyplomu
fizjoterapeuty lub lekarza (tylko przy zapisie na pierwszy kurs) oraz wpłata zaliczki w wysokości 300
zł (lub 1000 zł w przypadku kursu IBITA Bobath dla dorosłych) do 7 dni od dnia dokonania
elektronicznej rejestracji na kurs.
Po upływie 7 dni i braku zaliczki następuje wykreślenie Uczestnika z kursu.
Pkt 2
Wpłatę końcową za kurs należy uiścić na konto Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak do 6 tygodni
przed rozpoczęciem zajęć, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.
Pkt 3
W przypadku kursu składającego się z dwóch lub trzech części, tj. PNF Podstawowy, IBITA Bobath
dla dorosłych, NDT Bobath dla dzieci, który stanowi jedną całość, nieobecność Uczestnika podczas
jednej z części kursu, nie zwalania go z opłaty całego kosztu kursu.
Pkt 4
1. Przed rozpoczęciem kursu Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z kursu. Oświadczenie o
rezygnacji z kursu Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej (drogą mailową)
złożonej do Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak w Krakowie. Datą złożenia rezygnacji jest
dzień wpływu rezygnacji.
2. Jeżeli Uczestnik złoży rezygnację z uczestnictwa w kursie, Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak
w Krakowie uprawniona jest do naliczenia kosztów rezygnacji z kursu, których wysokość zależna
jest od terminu jaki pozostał do rozpoczęcia kursu.
3. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie wynoszą za osobę:
a. 100,00 złotych - w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika od momentu
zapisu do 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu;
b. 50% - wpłaconej sumy w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika od
momentu 6 tygodni do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu;
c. 100% - wpłaconej sumy w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika od
momentu 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu
4. Jeżeli Uczestnik nie przystąpi do kursu z przyczyn niezawinionych od Reha Plus Edukacja
Aleksander Lizak w Krakowie i nie złoży rezygnacji, to w takim wypadku poniesie 100 %
wpłaconej sumy tytułem kosztów z tytułu nie przystąpienia do kursu.
5. Kwotę pozostałą po potrąceniu kosztów rezygnacji, Uczestnik może przenieść na inny wskazany
przez siebie kurs. Istnieje również możliwość wskazania Uczestnika Zastępczego. W przypadku
gdy zostanie zawarta umowa z Uczestnikiem Zastępczym wskazanym przez Uczestnika,
Organizator zwraca Uczestnikowi całość uiszczonej wpłaty za kurs.
6. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4) kwota wpłacona na kurs
zostaje przekazana na poczet innego, wybranego szkolenia odbywającego się w firmie Reha Plus
Edukacja Aleksander Lizak. Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej do 2-go dnia
kursu.
Pkt 5
Zgodnie z regulacją art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi
będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od
dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o
odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.
Pkt 6
W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, Reha
Plus Edukacja Aleksander Lizak zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń
finansowych Uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim Uczestnikom kursu lub
przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.
Pkt 7

W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora prowadzącego
(choroba lub inne zdarzenia losowe) Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak zastrzega sobie możliwość
zmiany Instruktora prowadzącego na Instruktora o takich samych kwalifikacjach lub zmiany terminu
kursu.
Pkt 8
Firma Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak. zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania
szkolenia w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników
spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia firma zobowiązana jest
umożliwić Uczestnikowi kontynuowanie szkolenia . „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie
uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły
przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie
sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, epidemia, nowe ustawodawstwo lub decyzje
administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie
inne zdarzenia podobnej natury.
Pkt 9
W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu)
pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, Reha Plus Edukacja Aleksander
Lizak zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodnie przed
rozpoczęciem zajęć.
Pkt 10
W ramach szkolenia Organizator zapewnia poczęstunek, w przerwach między wykładami.
Pkt 11
Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika kursu: przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe, krótkie
spodenki, koszulka sportowa, krótki top sportowy – dla kobiet.
Pkt 12
Uczestnik Kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie
szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.
Pkt 13
Uczestnik osobiście odpowiada za szkody wyrządzone podczas szkolenia w tym uszczerbek na
zdrowiu innego uczestnika oraz osobom trzecim.
Pkt 14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po
zakończonym kursie.
Pkt 15
Uczestnik może zostać wydalony z kursu przez Organizatora bez zwrotu kosztów udziału w kursie w
następujących sytuacjach:
1. Pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
w trakcie kursu.
2. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia Instruktora.
3. Agresywne albo niestosowane zachowanie wobec Instruktora, pozostałych Uczestników oraz
Pacjentów poddawanych oddziaływaniom.
4. Wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu i komfortowi Pacjentów poddawanych
oddziaływaniom.
5. Wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpośredni kontakt
z Pacjentem (Uczestnik zachowuje prawo do udziału w części teoretycznej, nie wymagającej
pełnej sprawności fizycznej, a także części praktycznej jako obserwator).
Pkt16
Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie:

1. Ciąża w każdym stadium zaawansowania.
2. Istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń
w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę
fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów) oraz istnienie
innych przeciwwskazań i ograniczeń które uniemożliwią lub w znacznym stopniu ograniczą
efektywny udział w kursie oraz pracę z Pacjentem.
3. Organizator nie weryfikuje występowania u Uczestników ewentualnych przeciwwskazań do
uczestnictwa w kursie, przed jego rozpoczęciem. Każdy z Uczestników winien
odpowiedzialnie rozważyć przed przystąpieniem do kursu, czy jego stan zdrowia pozwala mu
na efektywne uczestnictwo w kursie. Uczestnik dokonuje tej oceny na własną
odpowiedzialność.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych jest potwierdzany przez Uczestników poprzez zgłoszenie
udziału w kursie oraz dopełnienie formalności określonych regulaminem (wpłata zaliczki,
przedstawienie dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie).
Pkt 17
Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza
zgłoszeniowego do Organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z
natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników.

