Ośrodek Szkoleniowy I Egzaminacyjny

INFORMACJE OGÓLNE
Szukasz szkoleń informatycznych, które wyniosą Twoją wiedzę na wyższy poziom, a prezentowany przez instruktorów materiał będzie
omówiony w przystępny sposób? Jeśli tak, to wspaniale się składa, ponieważ wyznajemy te same wartości.
Doskonale wiemy, jak ważną rolę pełni udoskonalanie umiejętności komputerowych, dlatego proponowane przez nas szkolenia informatyczne
skierowane są zarówno do firm, freelancerów, jak i użytkowników, którzy pragną podnosić swoje kompetencje zawodowe czy rozwijać swoje
pasje.
Jeśli interesują Cię kursy i szkolenia informatyczne skrojone na miarę Twych technologicznych potrzeb, z pewnością odnajdziemy wspólny język.
Produkty firmy Microsoft towarzyszą nam na co dzień, a nasz zespół chętnie dzieli się zdobytą na ich temat wiedzą w nowocześnie
wyposażonych biurach, które możesz znaleźć w swoim mieście.
Niezależnie od tego czy interesują Cię szkolenia informatyczne, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, kwestie związane z pojęciem,
jakim jest strategia informatyzacji czy doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi aplikacji graficznych – mamy to, czego aktualnie
potrzebujesz.
Rozgość się i przekonaj, w jaki sposób możemy pomóc Ci osiągnąć nowy poziom biegłości informatycznej.
Jeśli z naszej oferty nie wynika, że szkolenie którego Państwo poszukujecie jest dostępne, prosimy o kontakt, pomożemy.

Ogólne warunki uczestnictwa (OWU) w szkoleniach SOFTRONIC Sp. z o.o.
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach możliwe jest poprzez:
a. Wypełnienie wniosku on-line
b. Przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem
c. Zgłoszenie osobiste.
2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 2 dni robocze przed planowym rozpoczęciem zajęć.
3. Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z określeniem terminu rozpoczęcia zajęć.
4. Osoby fizyczne, oprócz przesłania zgłoszenia, zobowiązane są do wpłaty minimum 50% wartości szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego
rozpoczęciem. Pozostała kwotę należy uiszczać do ostatniego dnia szkolenia.
5. Faktury wystawiane są w ostatnim dniu szkolenia. Termin płatności wynosi 7 dni.
6. Do ceny szkolenia należy doliczyć odpowiednią stawkę VAT (23% lub "ZW").
7. Szkolenia odbywają się w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00, lub w innych ustalonych z Klientem.
8. SOFTRONIC Sp. z o.o. jest uprawniony do odwołania usługi szkoleniowej nie później niż na 2 dni przed dniem jej rozpoczęcia, w przypadku
wystąpienia poważnych problemów natury technicznej i/lub organizacyjnej powodujących, że przeprowadzenie usługi szkoleniowej nie jest
możliwe, a których nie można było przewidzieć w dniu składania oferty.
9. Klient może zrezygnować z danej usługi w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowaną datą jej rozpoczęcia.
10. W przypadku rezygnacji przez Klienta z usługi szkoleniowej w terminie krótszym niż 2 dni przed planowaną data rozpoczęcia szkolenia jest on
zobowiązany do zapłacenia na rzecz SOFTRONIC Sp. z o.o. opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% ceny szkolenia
11. W ramach opłaty za zajęcia, każdy uczestnik ma zagwarantowane:
a. Indywidualne stanowisko szkoleniowe
b. Odpowiednie materiały szkoleniowe
c. Kawę/herbatę w trakcie przerw
d. Ciepły posiłek (dotyczy szkoleń autoryzowanych)
e. Certyfikat ukończenia szkolenia
12. SOFTRONIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w OWU. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie
internetowej Spółki. Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania Karty Zgłoszenia.

