
Regulamin szkoleń 

 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych przez Neurostimulus Sp. z o.o., zwane dalej szkoleniami. 
2. Organizatorem szkoleń jest firma Neurostimulus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krętej 2/4, 20-

341 Lublin, zarejestrowana w KRS pod numerem NIP 9462683937, zwana dalej 
Organizatorem. 

3. Szkolenia mają na celu przekazywanie wiedzy i kompetencji potrzebnych do diagnozowania 
i/lub trenowania inteligencji emocjonalnej z użyciem Testu Inteligencji Emocjonalnej 
(autorzy: Magdalena Śmieja i Jarosław Orzechowski) oraz autorskich metod treningowych. 

4. Szkolenia realizowane są na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym także on-line. 
5. Terminy i miejsca realizacji szkoleń przedstawione są na stronie www.eiexpert.com. 
6. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a. Zgłaszający – osoba wyrażająca chęć udziału w szkoleniach, która wypełniła 
formularz zgłoszeniowy poprzez stronę www.eiexpert.com 

b. Uczestnik – Zgłaszający, który został przyjęty na szkolenie, dokonał pełnej opłaty za 
udział w szkoleniu i w ustalonym terminie się na nim pojawił.  

 
§2 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 
 

1. Szkolenie adresowane jest do osób o wykształceniu wyższym lub wyższym niepełnym (tj. 
studentów), przede wszystkim do: 

a. psychologów 
b. trenerów 
c. coachów 
d. mentorów 
e. pracowników działu HR 
f. pedagogów, terapeutów 

2. Osoby o innym profilu wykształcenia lub zawodowym niż podany w §2 pkt. 1. mogą starać 
się o udział w szkoleniu i uzyskanie certyfikatu po indywidualnym ustaleniu warunków 
uczestnictwa w szkoleniu, telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 783-306-438 lub 
mailowo poprzez adres contact@eiexpert.com. 

3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.eiexpert.com 
b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami 

Polityki Prywatności, dostępnej na stronie www.eiexpert.com. 
c. otrzymanie od Organizatora mailowego lub telefonicznego potwierdzenia przyjęcia 

na szkolenie 
d. uiszczenie zaliczki w wysokości 30% należnej opłaty za udział w szkoleniu, zgodnie z 

cennikiem podanym na stronie www.eiexpert.com, najpóźniej do 7 dni po przesłaniu 
formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 pkt. 3a; 

e. uiszczenie pozostałej części należnej opłaty za udział w szkoleniu, zgodnie z 
cennikiem podanym na stronie www.eiexpert.com, najpóźniej na trzy dni przed 
dniem rozpoczynającym szkolenie; 

f. dostępność wolnych miejsc na wybrane szkolenie. 



4. Neurostimlus Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w szkoleniu 

Zgłaszającemu, którego wpłaty określone w §2 pkt. 3d. i 3e. nie zostały wpłacone w 

wyznaczonym terminie. 

 

5. Zgłaszający zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wysłaniem 
formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 pkt. 3a. 

6. Wysłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §2 pkt. 3a, jest równoznaczne z 
akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

 

§3 
Zasady rekrutacji 

 
1. Nabór Uczestników szkolenia rozpoczyna się z dniem opublikowania informacji o szkoleniu i 

kończy na 3 dni przed datą szkolenia. Formularze zgłoszeniowe otrzymane później niż 3 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia mogą nie być brane pod uwagę. 

2. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się faktyczne otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia 
poprzez formularz zamieszczony na stronie www.eiexpert.com. 

3. Szkolenie może zostać zorganizowane dla grupy liczącej min. 6 osób, przy czym maksymalna 
liczebność grupy nie powinna przekroczyć 12 osób. 

4. Osobą zakwalifikowaną na szkolenie zostanie osoba, która spełniła warunki opisane w §2. 
pkt. 3. 

5. Proces rekrutacji obejmuje sporządzenie listy kandydatów do udziału w szkoleniu na 
podstawie kolejności dokonanych wpłat. 

6. Zarówno zakwalifikowane jak i niezakwalifikowane (np. ze względu na brak dostępnych 
miejsc) osoby zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo lub telefonicznie. 

7. Osoby zakwalifikowane są zobowiązane do opłacenia pełnej należności za szkolenie w 
terminie do trzech dni przed dniem rozpoczynającym szkolenie.  

8. Osoby niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową i w razie zwolnienia się 
miejsca na wybrane szkolenie zostaną o tym niezwłocznie poinformowane telefonicznie lub 
mailowo. Termin na uiszczenie należnej opłaty za szkolenie może być dla tych osób 
wydłużony do pierwszego dnia rozpoczynającego szkolenie. 

9. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grupy mniejszej niż 6-osobowa lub większej 
niż 16-osobowa – warunki zorganizowania takiego szkolenia należy ustalać z Organizatorem 
indywidualnie, telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 783-306-438 lub mailowo poprzez 
adres contact@eiexpert.com. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia w przypadku 
mniejszej niż minimalna liczby zgłoszonych osób. 

11. W przypadku opisanym w §3 pkt. 10. Organizator poinformuje o tym fakcie Zgłaszających i 
zwróci każdej z tych osób całą wpłaconą do tej pory kwotę w terminie 7 dni od daty 
poinformowania o rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia, chyba, że Zgłaszający zrezygnuje 
ze zwrotu na poczet uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dotyczących liczebności grupy szkoleniowej. 
 

§4 
Ceny szkoleń i warunki płatności 

 
1. Aktualne ceny szkoleń znajdują się na stronie www.eiexpert.com. Podane ceny są cenami 

brutto. 
2. Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy: 



a. Adresat: Neurostimulus Sp. z o.o. 
b. Nr konta bankowego: 13 1870 1045 2078 1048 2800 0001 
c. Tytuł przelewu: Nazwa szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika lub numer 

faktury. 
 

§5 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu 

 
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres 

contact@eiexpert.com. 
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą 

rozpoczęcia szkolenia Zgłaszającemu przysługuje zwrot 80% wpłaconej zaliczki. Pozostała 
część zaliczki stanowi bezzwrotną opłatę manipulacyjną. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed datą 
rozpoczęcia szkolenia Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki. Kwota ta 
stanowi bezzwrotną opłatę manipulacyjną. 

 

§6 
Organizacja i uczestnictwo w szkoleniu 

 
1. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające do tego odpowiednie 

kompetencje. 
2. Szkolenia zostaną przeprowadzone według programu szkolenia umieszonego na 

www.eiexpert.com adekwatnego dla danego szkolenia. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji ramowego programu szkolenia w razie 

zaistnienia takiej potrzeby. 
4. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach. 
5. W przypadku szkoleń on-line, jeśli Uczestnik utraci połączenie internetowe i przez to ominie 

go fragment szkolenia, będzie miał możliwość nadrobienia utraconych treści w trakcie 
dodatkowej sesji on-line, której termin zostanie ustalony z osobami prowadzącymi szkolenie. 
Nadrobienie może dotyczyć minimalnie 10% a maksymalnie 25% treści szkolenia. 

6. Warunki ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i 
kompetencje: 

a. 100% frekwencja w szkoleniu  
b. pozytywny wynik testu końcowego 

7. Uczestnicy  mogą zostać poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu 
szkolenia.  

8. Podczas szkolenia Organizator zapewni Uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe. 
9. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora, Organizator zwróci 

Uczestnikowi równowartość wpłaconej przez niego kwoty za szkolenie, chyba, że Zgłaszający 
zrezygnuje ze zwrotu na poczet Uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie. 

10. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po 
stronie Uczestnika wywołanych odwołaniem szkolenia. 

 

§7 
Administracja i przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Zgłaszających oraz od Uczestników 

szkoleń jest Neurostimulus sp. z o.o. adres: ul. Kręta 2/4, 20-341 Lublin, NIP 9462683937, 
mail: bok@neurostimulus.pl. 



2. Informacje dotyczące administracji i zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w 

Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.eiexpert.com 
 

§8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin szkolenia dostępny jest stronie internetowej www.eiexpert.com. 
2. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do 

niniejszego Regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie 
www.eiexpert.com. 

 
 


