Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Jak mogę zarezerwować miejsce na szkolenie?
Wybierz najwygodniejszy dla siebie sposób - wypełnij formularz rejestracyjny na stronie
interesującego Cię szkolenia lub napisz do nas na rejestracja@procognita.pl. Rejestracji możesz
dokonać też telefonicznie dzwoniąc pod numer +48-881-300-593. Potwierdzeniem rezerwacji jest
mail zwrotny, który otrzymasz od nas wraz ze szczegółami dotyczącymi szkolenia.
Na szkolenia otwarte mamy ograniczoną ilość miejsc. Decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

Jak mogę zapłacić?
Najlepiej przelewem. Wpłaty możesz też dokonać na podstawie wystawionej przez nas faktury proforma. Jeśli chcesz zapłacić za pomocą karty kredytowej, wspomnij o tym w trakcie rejestracji.
Faktura VAT jest wystawiana w dniu zaksięgowania przelewu.
Jeśli Twoja firma nie akceptuje faktur proforma lub dokonuje płatności dopiero po dostarczeniu
usługi, skontaktuj się z nami.

Jak mogę zrealizować Voucher szkoleniowy?
Jeżeli posiadasz Voucher szkoleniowy i chciałbyś go wykorzystać to poinformuj nas o tym przy
rejestracji na szkolenie i podaj numer Vouchera oraz na kogo został wystawiony.

Nie mogę uczestniczyć w szkoleniu – jak mogę zrezygnować?
Jeśli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu poinformuj nas o tym wysyłając maila na
biuro@procognita.pl. Postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Jeśli do szkolenia
pozostał co najmniej miesiąc to możesz zrezygnować bez konsekwencji. Gdy do szkolenia pozostało
do dwóch tygodni, spróbuj znaleźć kogoś kto zastąpi Cię na szkoleniu. Jeśli nie masz zastępstwa, to
wpłaconą kwotę możesz wykorzystać na udział w innym szkoleniu. Poniżej dwóch tygodni nie ma
możliwości odwołania uczestnictwa.
W razie konieczności odwołania przez nas szkolenia, wpłacone kwoty zostaną zaliczone w poczet
przyszłych szkoleń lub na Twoje życzenie zwrócone na Twoje konto w przeciągu siedmiu dni.

Prawa Autorskie – Czy mogę wykorzystać materiały ze szkolenia?
Wszystkie materiały posiadające nasze prawa autorskie mogą zostać niekomercyjnie wykorzystane
przez uczestników na użytek wewnętrzny.
Część materiałów udostępniamy na licencji Creative Common. Szczegóły znajdziesz na
(https://creativecommons.org/licenses/)

Mam pytanie - gdzie mogę znaleźć odpowiedź?
Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48-881-300-593. Lub
pisząc na biuro@procognita.pl.
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