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Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Buzil 
 
Ogólne Warunki regulują umowne zasady pomiędzy uczestnikiem szkoleń i seminariów organizowanych 
przez BUZIL POLSKA, a Buzil Polska (dalej zwanej Buzil lub my), jako organizatorem eventu. 
Postanowienia Ogólne: 
Zgłaszając się na szkolenie uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w 
celach informacyjnych i akceptuje Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Buzil. Stronami jest BUZIL 
POLSKA Sp. z o.o. oraz Klient. W celu wykonania świadczenia Buzil jest uprawniony do zaangażowania 
osób trzecich, nie są one jednak stroną umowy. 
 
 
Zawarcie umowy/zgłoszenie: 
Buzil poprzez swoją stronę internetową www.buzil.pl oraz inne kanały informuje o swojej ofercie 
szkoleniowej. Publikacja informacji o szkoleniu ze strony Buzil to niewiążąca oferta dla klientów do 
zawarcia umowy. 
Zgłoszenie na dane szkolenie jest możliwe poprzez formularz online lub email i musi odbyć się w formie 
pisemnej. Zgłoszenia muszą nastąpić najpóźniej do 5 dni przed danym szkoleniem. 
Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są zgodnie z kolejnością ich 
wpłynięcia. Umowa Uczestnictwa w Szkoleniu dochodzi do skutku dopiero po pisemnym potwierdzeniu ze 
strony Buzil. 
Szkolenia z zasady odbywają się przy minimalnej ilości 5 uczestników. Maksymalna liczba uczestników to 
18 osób. Wyjątkowo może zaistnieć sytuacja kiedy uczestników jest więcej, jednak nie uprawnia to do 
zniżek z tego tytułu. Przy przyjmowaniu zgłoszeń Buzil zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, 
względnie do zaproponowania innego terminu.  
Do uczestnictwa w szkoleniu płatnym uprawnia uiszczenie opłaty przed szkoleniem.  
 
Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu i warunki płatności: 
Obowiązują opłaty widoczne przy rejestracji na dane szkolenie. W roku 2022 opłata wynosi 169zł brutto. 
Opłatę należy uiścić przed szkoleniem na nr konta Buzil Polska 11 1240 3927 1111 0010 6017 1082. 
Wszystko, co jest w opisie danego seminarium (np. materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, lunch)  
zawiera się  w cenie. W cenie nie są zawarte koszty dojazdu uczestników oraz nocleg na czas szkolenia.  
 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu: 
Mogą Państwo zrezygnować z udziału w szkoleniu, względnie przepisać swoje zgłoszenie na inne 
szkolenie lub też zgłosić zastępstwo w ramach swojego zgłoszenia, jednakże musi to odbyć się w formie 
pisemnej i na poniższych warunkach: 
Zastępstwo: Do 48 h przed rozpoczęciem szkolenia mają Państwo możliwość podania innej osoby, która 
weźmie udział w seminarium na Państwa miejscu, o ile osoba ta spełnia wymogi uczestnictwa w danym 
szkoleniu. Zmiana taka musi nastąpić w formie pisemnej. Nie wiąże się ona z żadnymi dodatkowymi 
kosztami.  

http://www.buzil.pl/
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Przepisanie na inne szkolenie: Najpóźniej do 5 dnia kalendarzowych przed rozpoczęciem seminarium 
można przepisać swoje zgłoszenie na inne seminarium w tej samej cenie.  
Informacja, na które szkolenie przepisują Państwo swoje zgłoszenie musi nastąpić w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od takiego zgłoszenia. Po tym czasie przepisanie będzie traktowane jako rezygnacja ze 
szkolenia. 
5-dniowy termin prawa do odstąpienia od umowy po przepisaniu na inne szkolenie jest wykluczony. 
Przepisanie na inne szkolenie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie jest możliwe. 
Traktowane jest wówczas jako rezygnacja (patrz rezygnacja z udziału w szkoleniu). 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu: Umowa kończy się wraz z wykonaniem świadczenia zgodnie z niniejszą 
umową przez Buzil. Nie istnieje prawo  wypowiedzenia umowy w trybie zwyczajnym, prawo  wypowiedzenia 
w trybie nadzwyczajnym pozostaje nienaruszone. Klient ma prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia w 
trybie nadzwyczajnym i wycofać się z umowy. W przypadku rezygnacji obowiązują następujące opłaty:  
Rezygnacja do 5 dni przed szkoleniem: bezpłatnie 
Rezygnacja od 5 dni do 3 dni przed szkoleniem: 50 % opłaty za uczestnictwo 
Rezygnacja 3 dni przed szkoleniem i mniej: 100 % opłaty za uczestnictwo. Odnosi się to również do nie 
stawienia się zgłoszonego uczestnika niezależnie od przyczyny. 
 
 
Zmiany: 
Buzil w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści jak i zmian 
organizacyjnych, o ile istotnie nie odbiegają one od ogólnej tematyki seminarium.  
Ponadto Buzil zastrzega sobie prawo do zmian w aktualnym programie, terminarzu szkoleniowym oraz 
miejscu szkolenia. O takich zmianach Buzil niezwłocznie poinformuje zgłoszonych uczestników.   
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Buzil jest uprawniony zastąpić szkoleniowca, np. w przypadku choroby przez 
inne wykwalifikowane osoby. 
Buzil prosi o wyrozumiałość i zastrzega sobie prawo - w przypadku odwołania szkolenia, np. w wyniku 
przypadków losowych ze strony szkoleniowca, jak i gdy nie została osiągnięta minimalna liczba 
uczestników - do odwołania szkolenia.  W każdym razie postaramy się zarówno o odwołanych seminariach, 
jak i zmianach  ich dotyczących  informować Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.  W przypadku 
odwołania z winy Buzil zwracamy pełną opłatę.  
  
 
Publikacja zdjęć w internecie: 
Uczestnicy szkoleń zawierając umowę wyrażają zgodę na robienie zdjęć z ich udziałem podczas szkoleń 
oraz na ich wykorzystywanie  i publikację w celach raportowych i marketingowych.  
 
 
Certyfikat: 
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat wystawiony przez firmę Buzil.  
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Odpowiedzialność: 
Za poprawność i aktualność treści szkoleniowych, dokumentów szkoleniowych oraz osiągnięcie przez 
uczestnika danego stopnia wiedzy Buzil nie ponosi odpowiedzialności. Również ewentualne szkody, które 
mogłyby wynikać z błędnie zrozumianych lub niepełnych informacji Buzil nie ponosi odpowiedzialności. O 
ile nie chodzi o bezwzględne obowiązki wynikające z umowy, Buzil odpowiada jedynie za szkody, które w 
udokumentowany sposób łamią postanowienia w ramach niniejszej umowy. 
  
 
Postanowienia końcowe: 
Za egzekucję niniejszej umowy odpowiada prawo polskie. W przypadku, gdy postanowienie wynikające z 
umowy jest nieważne, nie narusza to postanowień z pozostałej części umowy. Postanowienie nieważne 
zostanie zastąpione takim, które jest ważne i najbliższe pierwotnej treści. Umowa może być zmieniona 
tylko w formie pisemnej.  
 
 
stan na dzień: 13.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


