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Warunki uczestnictwa w szkoleniu  
„MEDIATOR  zawód z potencjałem” 

30 września, 01, 02, 07, 08, 09 października 2022 r. 
 

1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Mediacji działający w ramach Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Szczecinie (NIP 8521870630), zwane dalej Organizatorem szkolenia.  
2. Udział w szkoleniu mogą wziąć radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz inne osoby 
z wykształceniem wyższym.  
3. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy na kawę, certyfikat 
ukończenia szkolenia lub zaświadczenia o udziale. Organizator szkolenia nie zapewnia noclegów oraz 
dojazdu na szkolenie.  
4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostarczenie Organizatorowi szkolenia wypełnionego scanu 
zgłoszenia wraz z potwierdzenie opłaty najpóźniej do dnia 23 września 2022 r. do  godz. 12.00. Po 
upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem szkolenia.  
5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo 
do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli: a) lista uczestników będzie już 
zamknięta, b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób, która wynosi 10 osób.  
6. W przypadkach określonych w punkcie 5, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w 
szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do 
uczestnika szkolenia.  
7. Faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą email na adres 
wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.  
8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu po wpłacie należności, Organizator 
szkolenia zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. 
Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi chyba, że:  
- uczestnik wskaże innego uczestnika szkolenia, który dokona zapłaty za szkolenie,  
- miejsce rezygnującego uczestnika zajmie inny uczestnik z listy rezerwowej, który zapłaci za swój 
udział.  
- zgłoszenie rezygnacji nastąpi do dnia 24 września 2022 roku, przy czym o zachowaniu terminu 
decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora szkolenia.  
9. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.  
10. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w zajęciach w pełnym wymiarze godzin (40h).  
 
 
 
 


