
Regulamin zajęć 

 

Ogólne Warunki Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez firmę CTR-Center 
 

I. Organizujący zajęcia 

Zajęcia organizuje firma CTR-Center, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 
NIP: 966-168-05-68, która obsługuje biuro Adama Krasowskiego w Polsce. 

 

II. Szkolenia 

CTR-Center organizuje zajęcia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie zajęć 
dostępnych na stronie www.technika-uwalniania.pl oraz www.ctrcenter.pl 
 

III. Zgłoszenie uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach należy przesłać na adres mailowy organizatora: 
biuro@ctrcenter.pl, bądź telefonicznie pod  numerem tel.  22 258 20 66, kom 502 419 413. 
 
W celu dokonania rezerwacji miejsca na zajęciach każdy uczestnik zobowiązany jest do 
dokonania  przedpłaty w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego warsztatu na 
podane konto organizatora. Pozostałą kwotę (pomniejszoną o przedpłatę)  należy wpłacić na 
7 dni przed terminem warsztatu. 
 
 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą 
rozpoczęcia zajęć Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej przedpłaty w wysokości 50 
%. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą 
rozpoczęcia zajęć zamawiającemu nie przysługuje zwrot poniesionej przedpłaty.  

Zamawiający wyraża zgodę na to iż w przypadku nie pojawienia się na zajęciach, wpłata nie 
ulega zwrotowi ( w wyjątkowym przypadku przysługuje jednokrotna możliwość przesunięcia 
terminu uczestnictwa w zajęciach).  

 

V. Zmiany terminu zajęć 

W przypadku odwołania zajęć  CTR-Center  zwróci wpłaconą kwotę w całości lub jeśli 
uczestnik wyrazi zgodę przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. 
Zmiana bądź odwołanie terminu szkolenia nastąpi najpóźniej na tydzień przed planowanym 
terminem rozpoczęcia. 
 
VI. Ceny szkoleń i warunki płatności 

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych,  koszt 
posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania. 
 

 

 

 

http://www.technika-uwalniania.pl/
mailto:biuro@ctrcenter.pl


 

VII. Rabaty 

Przewidywane są zniżki dla grup, oraz innych instytucji na stałe korzystających z usług     
CTR-Center. Dodatkowo przy wpłacie we wcześniejszym  terminie przed rozpoczęciem 
szkolenia przysługuje dodatkowa zniżka – cennik dostępny jest na stronie          
www.technika-uwalniania.pl 

 

VIII. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 
z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) CTR-Center nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 
użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. 
Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres 
e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko 
i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a CTR-Center 
 
Uczestnicy 
 
W szkoleniu/ warsztatach uczestniczyć mogą tylko osoby zdrowe.  
Nie mogą uczestniczyć w zajęciach Warsztaty Uwalniania – osoby będące pod opieką 
profesjonalisty – przyjmujące leki np. psychotropowe.  
 


