ZAŁĄCZNIK 2

………………………….……………….. (miejscowość, data)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Przedsiębiorcy:
KINESPORT CE Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie / 02-017 /, Al. Jerozolimskie 123A

Dane Konsumenta:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………...

Adres:…………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu / adres e-mail:……………………………………………………………………………………….
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy usług szkoleniowych zawartej:………………………..
(dzień/miesiąc/rok)
podpis Konsumenta
………………………………………
REGULAMIN WEWNĘTRZNY KINESPORT DLA UCZESTNIKÓW

Regulamin dostępny jest również w lokalach szkoleniowych KINESPORT CE.

1.

ORGANIZATOR SZKOLENIA

Założona w 2000 roku międzynarodowa firma KINESPORT CE, której częścią jest KINESPORT CE Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, jest liderem na rynku szkoleń dedykowanych fizjoterapeutom. Firma
posiada w swoim katalogu szeroki wachlarz szkoleń obejmujących następujące dziedziny: fizjoterapia
sportowa, coaching, przygotowanie fizyczne, dietetyka, terapia manualna. Kompleksowe szkolenia
obejmujące zarówno teorię jak i praktykę, w pełni odpowiadają na potrzeby fizjoterapeutów
zawodowo zajmujących się sportem.

3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze przepisy wewnętrzne mają na celu określenie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz zasad dyscypliny mających zastosowanie do wszystkich uczestników szkoleń
organizowanych przez KINESPORT.
Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zapisane na sesję szkoleniową organizowaną przez
KINESPORT, niezależnie od tego, czy sesja ta rozpoczęła się czy też nie, i niezależnie od miejsca w
którym jest realizowania. Akceptacja Regulaminu o Świadczenie usług szkoleniowych KINESPORT CE
oznacza pełną akceptację i podporządkowanie się zapisom niniejszego Regulaminu Wewnętrznego.

4.

DOSTĘP I KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ

Szkolenia odbywają się w lokalach szkoleniowych należących do KINESPORT CE lub w lokalach
zewnętrznych. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie w pomieszczeniach
KINESPORT CE oraz w każdym innym miejscu, w którym odbywa się szkolenie. Jeżeli w miejscu, w
którym odbywa się szkolenie KINESPORT CE, obowiązują odrębne regulaminy, uczestnicy szkolenia
powinni zapoznać się z tymi regulaminami.
Uczestnicy mają dostęp do lokali szkoleniowych KINESPORT CE i do przyległych do nich pomieszczeń
tylko na potrzeby szkolenia, i nie mają prawa przebywania na ich terenie z innej przyczyny. Dostęp do
lokali KINESPORT oraz przebywanie na ich terenie są zabronione dla osób trzecich. Zabronione jest
wprowadzanie przez uczestników szkolenia osób trzecich bez wcześniejszej zgody KINESPORT CE.
Jeśli to konieczne, szczególnie w przypadku zaginięcia przedmiotów lub materiałów szkoleniowych,
uczestnicy zostaną, na podstawie niniejszego Regulaminu i respektując prawo prywatności i godności
osobistej , poproszeni o udostępnienie rzeczy osobistych do kontroli. W przypadku gdy, oprócz
przyłapania na kradzieży, dana osoba w obecności świadków nie spełni żądania zwrócenia wszystkich
skradzionych przedmiotów, KINESPORT CE może zwrócić się o pomoc do policji.
5. ZACHOWANIE W CZASIE SZKOLENIA
Szkolenia organizowane przez KINESPORT CE mają wyłącznie na celu doskonalenie umiejętności
zawodowych uczestników.
Uczestnicy zobowiązani są postępować zgodnie z dobrymi praktykami i etyką zawodu fizjoterapeuty.
Uczestnicy są zaproszeni do stawienia się w miejscu szkolenia w stosownym ubraniu, zachowując przy
tym nienaganną higienę osobistą.
Uczestnicy nie mogą przebywać w lokalach KINESPORT CE w stanie nietrzeźwości, ani wnosić napojów
alkoholowych bądź jakichkolwiek środków odurzających. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r.,
art.5 dotyczącą zakazu palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, zabronione jest palenie
w pomieszczeniach szkoleniowych oraz w budynkach, w których znajdować się będą pomieszczenia
szkoleniowe.
Osobiste połączenia telefoniczne otrzymane lub wykonywane podczas szkolenia przez uczestników
muszą być ograniczone do sytuacji awaryjnych; są one dozwolone wyłącznie podczas przerw i posiłków.

Podobnie zabrania się uczestnikom wnoszenia do lokali KINESPORT przedmiotów lub towarów
przeznaczonych do sprzedaży, oraz dystrybucji list subskrypcji bądź przeprowadzania zbiórek
pieniężnych bez uprzedniej zgody Dyrekcji.
Umieszczanie afiszy na ścianach jest zabronione poza wyznaczonymi do tego celu ścianami; afisze
publikowane w miejscach do tego przeznaczonych nie mogą być w jakikolwiek sposób niszczone ani
degradowane.
Aby zapobiec aktom degradacji, ekspozycja osobistych przedmiotów dekoracyjnych (plakatów, zdjęć,
pocztówek etc.) wymaga uprzedniego zezwolenia Dyrekcji.
Uczestnicy szkoleń będą traktować z należytą dbałością przedmioty przekazane im do dyspozycji w
trakcie szkolenia. Używanie ich do celów osobistych lub innych do tego nieprzeznaczonych jest
zabronione. Zabrania się wynoszenia przedmiotów należących do KINESPORT CE bez uprzedniej zgody
Dyrekcji.
Zabronione jest spożywanie przez uczestników posiłków w salach szkoleniowych.

6. PUNKTUALNOŚĆ
Harmonogram szkoleń ustalany jest przez KINESPORT CE i następnie przekazywany uczestnikom
szkoleń w zaproszeniu wysyłanym drogą elektroniczną lub przy okazji dystrybucji programu
szkoleniowego.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania harmonogramu; jednak w razie konieczności lub
nieobecności trenera, KINESPOR CE zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramów kursów.
W przypadku nieobecności lub spóźnienia uczestnik powiadomi o tym fakcie KINESPORT CE najszybciej
jak to możliwe.

7. NIEPRZSTRZEGANIE REGULAMINU
Uporczywe lub rażące nieprzestrzeganie przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu może
skutkować wydaleniem uczestnika ze szkolenia przez pracownika lub trenera KINESPORT CE.

Za uporczywe nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu uważane będą naruszenia, które
zostaną popełnione przez uczestnika po otrzymaniu przez niego upomnienia od pracownika lub trenera
KINESPORT CE.
Za rażące nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu uważane będą naruszenia, które
będą mogły sprowadzić niebezpieczeństwo dla samego uczestnika, innych uczestników szkolenia,
pracowników lub trenerów KINESPORT CE.

8. BEZPIECZEŃSTWO
Każdy uczestnik szkolenia musi zapoznać się z upublicznionymi w lokalach szkoleniowych instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach szkoleniowych, winny postępować zgodnie z
przepisami prawnymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym
regulaminie, jak i zgodnie z instrukcjami pracowników i trenerów KINESPORT CE.
Zabronione jest posługiwanie się sprzętem ratunkowym (gaśnice, itp.) poza normalnym użytkowaniem
oraz utrudnianie do nich dostępu. Uczestnicy muszą prawidłowo korzystać z urządzeń bezpieczeństwa.
Zabrania się neutralizowania urządzenia bezpieczeństwa. Żadne drzwi wewnętrzne nie powinny być
zamknięte na klucz po zakończeniu szkolenia.
W przypadku niebezpieczeństwa, w tym pożaru, ewakuacja personelu zakładu odbywa się zgodnie z
instrukcjami bezpieczeństwa dostępnymi w lokalach organizatora.

9. WYPADKI
Każdy wypadek lub incydent, który miał miejsce podczas szkolenia, musi zostać niezwłocznie zgłoszony
przez poszkodowanego uczestnika lub świadków wypadku, personelowi KINESPORT CE.

