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Regulamin organizacji kursów 
w Poznańskie Centrum Fizjoterapii Funkcjonalnej Sp. z o.o. 

 
 
 

§ 1 

1. Definicje: 

Organizator – oznacza Poznańskie Centrum Fizjoterapii Funkcjonalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Kręta 19, 62-002 Suchy Las, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000798965, NIP: 
9721302629; 

Kurs – oznacza kurs doszkalający z zakresu fizjoterapii wybrany przez Kursanta ze strony 
internetowej Organizatora; 

Kursant – oznacza osobę fizyczną, nie będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu 
cywilnego, która zapisała się na udział w Kursie i spełnia wymogi uczestnictwa w kursie; 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.  

2. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy formularza on-line znajdującego się na stronie 
https://pcff.pl/kursy-i-szkolenia/  przy konkretnie wybranym Kursie. Zgłoszenie się na udział w 
Kursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

3. Po wysłaniu zgłoszenia Kursant otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą zaproszenie na Kurs. W 
zaproszeniu znajdują się wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu, w szczególności takie jak: 
nazwa kursu, umowę, informacje na temat instruktora, termin i miejsce odbycia się kursu, plan 
kursu, informacja kto może przystąpić do kursu, cena, wysokość zaliczki, termin zapłaty 
poszczególnych rat, dane dotyczące przelewu. 

4. W celu potwierdzenia udziału w kursie należy uiścić zaliczkę w wysokości 30% wartości Kursu w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz 
przesłać skan podpisanej umowy. Po zaksięgowaniu środków Kursant otrzymuje wiadomość e-mail 
zawierającą informacje o udziale w Kursie. Kursant zobowiązany jest do opłacania II raty (tj. 
wpłacenia całej opłaty za Kurs) najpóźniej na 2-tygodnie przed jego rozpoczęciem. W przypadku 
gdy Kursant zgłosi udział w Kursie w terminie krótszym niż 2-tygodnie przed dniem jego rozpoczęcia 
zobowiązany jest do zapłaty całego wynagrodzenia za Kurs w terminie określonym w zdaniu 1 
niniejszego punktu nie później jednak niż na 1 dzień przed rozpoczęciem Kursu.    

5. Kursant zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora 2 egzemplarze podpisanej umowy najpóźniej 

na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia Kursu 

6. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, w przypadku rezygnacji z kursu zapłacona przez 

Kursanta zaliczka nie podlega zwrotowi. 

https://pcff.pl/kursy-i-szkolenia/
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§ 2 

1. Po wpłaceniu całej kwoty za Kurs (zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora) oraz przesłaniu 
wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do Kursu zgłaszający zostanie wpisany 
na listę uczestników. 

2. Po zamknięciu listy Kursantów istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę 
rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – 
zakwalifikowania na listę Kursantów. 

  

§ 3 

1. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów jest równoznaczne 
z rezygnacją z Kursu i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W takim przypadku wszelkie 
wpłacone do tej pory kwoty (w tym zaliczka) nie podlegają zwrotowi. 

2. Wpłacone kwoty nie podlegają również zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego 
trwania lub po wpłaceniu drugiej raty. 

3. Kursant w terminie 14 dni od dnia wpłaty zaliczki, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Kursu, 
może odstąpić od uczestnictwa w Kursie (umowy), w takim przypadku Organizator zwróci wpłaconą 
zaliczkę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.  

§ 4 

1. Organizator ma prawo odwołać lub przełożyć termin kursu na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem 
bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Kursantów. 

2. W przypadku zdarzeń losowych (np. choroba prowadzącego kurs, wypadek, awarie 
uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej) lub innych niezależnych od Organizatora 
przyczyn, Organizator ma prawo odwołać kurs lub przełożyć termin kursu bez roszczeń finansowych 
ani żadnych innych ze strony Kursantów. 

3. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu Kursu, Kursant otrzymuje stosowną informację 
drogą mailową. W takim przypadku Uczestnik wybiera formę rozliczenia z Organizatorem (możliwy 
zwrot wpłaty lub przeniesienie wpłaty na nowy termin tego samego kursu lub wybrać inny kurs z 
ewentualnym obowiązkiem dopłaty do kursu lub zwrotu części wpłaty). Kursant zobligowany jest 
poinformować drogą mailową Organizatora o sposobie rozliczenia w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji. 

4. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za 
poniesione przez Kursantów koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez 
Kursantów, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za 
podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem). 

5. Organizator może zmienić miejsce odbycia się Kursu przy czym miejscowość odbycia kursu 
pozostanie bez zmian, jak również w uzasadnionych okolicznościach Organizator ma prawo do 
zmiany instruktora zachowując przy tym dotychczasowy format kursu. O w.w. zmianach 
dotyczących Kursu Kursant zostanie poinformowany drogą mailową. 
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6. Organizator, zmieniając instruktora lub miejsce odbycia się kursu nie ponosi finansowej ani żadnej 
innej odpowiedzialności za poniesione przez Kursantów koszty związane z podróżą i rezerwacjami 
poczynionymi przez Kursantów, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy 
zaliczek i opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem). W takim 
przypadku Kursant nie może żądać zwrotu wpłaconych do tej pory kwot. 

7. Faktury wystawiane są na podstawie NIP-u podanego w formularzu. Data wystawienia faktury 
końcowej jest datą zakończenia usługi czyli fv są wystawiane z datą ostatniego dnia kursu i 
przesyłane mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca, na podstawie NIP-u podanego w formularzu 
zgłoszeniowym. 

8. Faktury wystawiane są wyłącznie na podstawie NIP-u wpisanego w formularz zgłoszeniowy. 
Przekazanie numeru NIP po zaksięgowaniu zaliczki będzie skutkowało brakiem możliwości 
wystawienia faktury na firmę. 

§ 5 

1. W ramach ceny Kursu Organizator zapewnia udział w Kursie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat 
potwierdzający uczestnictwo, poczęstunek opisany zgodnie z planem Kursu.  

2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania Kursu. 
3. Prowadzący Kurs ma prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności 

Kursantów. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie 
będą wówczas zwracane. Kursant może odwołać się do prowadzącego kurs od tej decyzji za 
pośrednictwem Organizatora. 

4. Przekazywane Kursantom egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z 
chwilą ich wydania. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje 
przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi. 
Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Kursant nie może w jakiekolwiek zwielokrotniać materiałów szkoleniowych, ani ich 
rozpowszechniać, publikować, dystrybuować, wprowadzać do obrotu ich egzemplarzy czy też 
udostępniać w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób osobom trzecim.  

§ 6 

1. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie Kursu i 
zobowiązany do pokrycia szkód w ciągu 7 dni od zakończenia Kursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu Kursu, w trakcie i po 
zakończeniu Kursu. 
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§ 7 

1. Przeciwwskazania do uczestnictwa w Kursie: 

– istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie 
ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną 
(zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów),  

2. Kursanci biorą udział w kursach na własną odpowiedzialność (również w przypadku zatajenia przed 
organizatorem i prowadzącym kurs uszczerbków i problemów zdrowotnych). 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Kursu. 
2. Reklamacje należy składać w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia Kursu. 
3. Reklamacje należy zgłaszać w formie oświadczenie przesłanego drogą elektroniczną z 

wykorzystaniem adresu mailowego: kursy@pcff.pl  
4. Reklamacja powinna zawierać: 

a. dane Kursanta (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby), 
b. przedmiot reklamacji (nazwa Kursu, termin i miejsce jego realizacji itp.), 
c. uzasadnienie reklamacji, 
d. oczekiwania Kursanta wobec Organizatora; 

5. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 
14 dni liczonych od momentu jej otrzymania. W przypadkach wymagających dodatkowych 
czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak 
niż do jednego miesiąca, o czym powiadomi Kursanta. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie 
ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli będzie bezzasadna. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.  
2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 
3. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze strony poddają taki spór pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla Organizatora. 

§ 10 
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora zawartych w zgłoszeniu danych osobowych Kursanta. Kursant wyraża także zgodę na 
przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych w tym na podany adres e-mail.  

 
 

mailto:kursy@pcff.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów marketingowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, 
telefonu, stanu zdrowia jest: Poznańskie Centrum Fizjoterapii Funkcjonalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie - ul. Kręta 19, 62-002 Suchy Las, KRS numer: 0000798965, 
NIP: 9721302629,  
- dalej jako ADO. 

2. Dane kontaktowe:   
Z ADO można skontaktować się w następujący sposób: Poznańskie Centrum Fizjoterapii Funkcjonalnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie - ul. Kręta 19, 62-002 Suchy Las, KRS 
numer: 0000798965, NIP: 9721302629, e-mail: administrator@pcff.pl  

3. ADO pozyskuje Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/ Pana.  
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) zawarcia umowy oraz organizacji i przeprowadzenia kursu na Pana/Pani rzecz - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO;  

2) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO tj. w celu 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na 
rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi 
finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych 
przepisami prawa. 

6. ADO nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania. 

8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych 
osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych 
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych;  

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
względem Pana/Pani, w tym do profilowania. 

 
 

§ 11 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2022 
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