Formularz zgłoszenia
Szkoła Coachingu Coaching Ways

Dane Uczestnika
Imię i nazwisko
Adres

Adres e-mail
Numer telefonu

Dane do faktury
Nazwa Firmy
Adres

NIP

Płatność (prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola)
Cena regularna Program podstawowy ACSTH ICF: 6 250 PLN brutto
Cena regularna 1 zjazd specjalizacyjny: 1 moduł: 2500 zł brutto
Cena regularna 2 zjazdy specjalizacyjne: 2 moduły: 4000 zł brutto

Cena programu podstawowego i 2 zjazdów specjalizacyjnych 8500 brutto
Oferta indywidualna (first minute, kilku uczestników z jednej firmy itp.): …………
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Płatność w 2 ratach:
• I płatność: ………. PLN brutto (przed rozpoczęciem I zjazdu programu
podstawowego)
• II płatność:……… PLN brutto (przed rozpoczęciem IV zjazdu programu
podstawowego)

Warunki uczestnictwa
I.

Potwierdzenie uczestnictwa w programie
1. Przesłanie formularza zgłoszenia jest traktowane jako zgłoszenie uczestnika do udziału
w Szkole Coachingu CoachingWays oraz równoznaczne z akceptacją warunków
udziału w tym programie, w tym również zgodę uczestnika na wystawienie faktury.
2. Płatność za udział w programie (w zależności od wybranej opcji płatności) na
podstawie wystawionej faktury należy zrealizować najpóźniej na 5 dni przed
rozpoczęciem zajęć. W przypadku płatności ratalnej, kolejne transze wpłat należy
zrealizować najpóźniej do 20. dnia każdego kolejnego miesiąca. Ostatnia rata powinna
być zrealizowana najpóźniej w dniu zakończenia programu.
3. Płatności realizowane są przelewem na konto: 04 1020 2498 0000 8402 0524 9117
4. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w programie wraz z rezerwacją miejsca na liście
uczestników jest zrealizowanie płatności (całościowej lub częściowej) na wskazane
konto w dniu rozpoczęcia zajęć. Potwierdzenie płatności należy przesłać na adres
mailowy: malgorzata@coachingways.pl
5. W przypadku korzystania z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych
potwierdzeniem udziału w programie jest zapisanie się na usługę z podaniem numeru
przyznanego id wsparcia.

II. Zasady dotyczące uczestnictwa i ukończenia programu
1. Warunkiem ukończenia Szkoły i otrzymania zaświadczenia ukończenia Szkoły jest
udział we wszystkich zajęciach w pełnym wymiarze godzin.
2. Aby otrzymać certyfikat ukończenia Szkoły Coachingu Coaching Ways potwierdzający
nabycie umiejętności i kompetencje coacha wg standardów ICF (w zgodzie z
kodeksem etycznym ICF) upoważniający do ubiegania się o certyfikację ICF na
poziomie ACC należy przesłać nagraną 20-30 minutową sesję z klientem (wraz z
transkrypcją) oraz zdać egzamin ustny.
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3. W przypadku częściowej nieobecności uczestników w zajęciach udział w dodatkowych
zajęciach lub realizowanie ich w kolejnych edycjach programu rozpatrywane będą
indywidualnie po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi.

III. Rezygnacja uczestnika z udziału w programie
1. W przypadkach losowych ewentualna rezygnacja uczestnika z udziału w programie
następuje z chwilą przesłania pisemnej rezygnacji na adres mailowy:
malgorzata@coachingways.pl
2. Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do udziału w najbliższej lub kolejnej edycji
programu we wskazanym (brakującym) wymiarze godzin lub w pełnym wymiarze
godzin, pod warunkiem dostępnych miejsc w grupie.
3. W przypadku braku możliwości kontynuacji lub udziału w kolejnej edycji programu,
istnieje możliwość odstąpienia (tzw. przepisania) udziału (wyłącznie w pełnym wymiarze
godzin) na innego, nowego uczestnika programu, którego kandydaturę przedstawi
osoba rezygnująca z programu.

IV. Odwołanie programu
1. Organizatorzy i prowadzący zajęcia zastrzegają sobie możliwość odwołania programu
w przypadku nie zabrania się minimalnej liczby uczestników, jak również możliwość
zmiany terminów zjazdów.
2. W przypadku odwołania programu lub zmiany terminów zjazdu uczestnikom
przysługuje prawo zwrotu pełnej kwoty poniesionych płatności.

V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie
moich danych osobowych przez firmę Flow Małgorzata Binias-Wilga, NIP 627 244 57
88 w celu realizacji programu Szkoły Coachingowej CoachingWays.
2. Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na otrzymywanie materiałów szkoleniowych,
marketingowych, informacyjnych, w tym newsletterów przesyłanych w ramach oferty
szkoleniowo-coachingowej Flow Małgorzata Binias-Wilga, NIP 627 244 57 88.
3. Wyrażam/Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku w materiałach
informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Flow Małgorzata Binias-Wilga,
NIP 627 244 57 88.
4. Informujemy, że Pana/Pani zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres malgorzata@coachingways.pl.
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……………………………….
Podpis uczestnika/Zgłaszającego

* Niepotrzebne proszę skreślić
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…………………………………..
Data

