
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, usługach doradczo sprzedażowych 

 

 

1. Organizatorem szkoleń, usług doradczo sprzedażowych jest Virtual Progres Sp. z o.o. z siedzibą 
w Piasecznie ul. Julianowska 34/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydziału 
Gospodarczego pod numerem 0000470165. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach i usługach doradczo 
sprzedażowych organizowanych przez firmę VIRTUAL PROGRESS Sp. z o.o. 

3. Firma Virtual Progress Sp. o.o. prowadzi szkolenia autorskie, partnerskie, seminaria otwarte i 
zamknięte, szkolenia kursowe, eventy, usługi doradczo sprzedażowe. 

4. Usługi prowadzone przez Virtual Progress Sp. z o.o. organizowane są dla klientów 
indywidualnych i firm. 

5. Szkolenia, kursy, eventu odbywają się w centrach szkoleniowych lub salach konferencyjnych. 
6. Szkolenia zamknięte są przygotowywane indywidualnie na zlecenie firmy. Program i 

harmonogram szkoleń ustalany jest indywidualnie dla potrzeb firmy.  
7. W przypadku organizacji szkoleń, kursów w siedzibie klienta lub innej wskazanej przez klienta 

lokalizacji Virtual Progres Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość infrastruktury 
technicznej. 

8. Zapisy na szkolenia, kursy, eventy są przyjmowane po przesłaniu na adres:  
biuro@virtualprogress.pl ,  wypełnionego i podpisanego scanu formularza zapisu na szkolenie. 
Formularz bez złożonego podpisu i pieczęci firmy jest nieważny. 

9. Po otrzymaniu zgłoszenia firma  Virtual Progress Sp. z o.o. wyśle mailem potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia. 

10. W przypadku, gdy osoby delegowane przez Zamawiającego nie wzięły udziału w szkoleniu, 
kusu, eventu bądź z jakiegokolwiek powodu wycofały  się lub zostały przez Zamawiającego 
wycofane przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz 
Virtual Progres Sp. z o.o. następujących opłat: 

100% opłaty za szkolenie w przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie. 

50 % opłaty za szkolenie w przypadku odwołania lub przełożenia terminu uczestnictwa słuchacza na 
mniej niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu anulacji do Virtual 
Progress Sp. z o.o.) 

100 % opłaty za szkolenie w przypadku odwołania lub przełożenia terminu uczestnictwa słuchacza na 
mniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu anulacji do Virtual 
Progress Sp. z o.o.). 

 

 

 

 



11. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia, kursu, eventu, nastąpi na więcej niż 14 dni roboczych przed    
rozpoczęciem szkolenia, nie będą pobierane żadne opłaty. Anulowanie uczestnictwa w 
szkoleniu należy przesłać , mailem  biuro@virtualprogress.pl. 

12.  Anulowane szkolenie, kurs, eventu,  można zrealizować w kolejnym terminie zgodnie z 
grafikiem szkoleń zaplanowanych w Virtual progres Sp. o.o., w zależności od dostępności 
wolnych miejsc.  

13.  Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być 
obecny na szkoleniu, kursie, evencie. 

14. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Virtual Progress  Sp. z o.o. do świadczenia 
usług w terminie  do 7 dni  roboczych przed datą rozpoczęcia usługi uiszcza zaliczkę na poczet 
usługi w wysokości 40% ceny usługi . Pozostałą część wynagrodzenia tj. 60 % ceny usługi 
w terminie 7 dni po odbyciu usługi. 
Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z usługi 
i upoważnia Virtual Progress Sp. z o.o. do nieświadczenia usług dla Zamawiającego. 

15. Płatności za szkolenie przyjmowane są jedynie za pośrednictwem przelewu na konto bankowe 
firmy Virtual Progress Sp. z o o 10 1950 0001 2006 0564 4599 0002 Idea Bank. 

16. Firma Virtual Progress Sp. o. o.  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, kursu, eventu 
bez podania przyczyny nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W 
przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, 
otrzymają zwrot pełnej kwoty na konto, z którego opłata wpłynęła.  

17. Virtual  Progress Sp. z o .o nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, 
nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowo-edukacyjnych lub 
w świadczonych usługach, ani za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie , związane z 
dostarczeniem, realizacją lub wykorzystywaniem  materiałów i usług. 

18. Firma Virtual Progress Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do modyfikacji i dostosowaniu planu 
każdego szkolenia, kursu, eventu w trakcie jego trwania (tj. skrócenia lub wydłużenia w razie 
potrzeby listy poruszanych zagadnień przez trenera na prowadzonym przez niego kursie - tak 
aby czas trwania szkolenia był odpowiednio wykorzystany. 

19. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 
z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.)  Virtual Progres Sp. z o.o. 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 Virtual Progress Sp. 
z o.o. 

20. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Virtual 
Progress Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia usługi. 
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