
Regulamin szkoleń Terapia miofunkcjonalna wg 
N. Förster A. Kittel: MFT 4-8 / 9-99 sTArs
prowadzący – Barbara Paradowska

1. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie 
internetowej miofunkcjonalna.pl i dokonanie przedpłaty 300,00 PLN na poziom I lub 350,00 
PLN na poziom II, do 14 dni od momentu przesłania zgłoszenia lub w innym terminie wy-
szczególnionym w terminarzu dostępnym na stronie. Pozostałą kwotę 790,00 PLN na poziom 
I lub 750,00 PLN na poziom II, należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Uczestnictwo w poziomie II (MFT 4-8 sTArs) jest możliwe po ukończeniu poziomu I (MFT 
9-99 sTArs). Uczestnik zobowiązany jest do zakupienia Zeszytów ćwiczeń 1-3 MFT 4-8 sTArs 
we własnym zakresie, przed rozpoczęciem szkolenia, na stronie internetowej www.miofunk-
cjonalna.pl. W przypadku braku możliwości czasowych na zakupienie powyższych publikacji 
(7 dni przed rozpoczęciem szkolenia), będzie można zakupić Zeszyty ćwiczeń na szkoleniu.

3. Uczestnik zakwalifikowany na szkolenie z listy rezerwowej jest zobowiązany do dokonania 
płatności całości kwoty 1090,00 PLN na poziom I lub (1100,00 PLN + zakupienie Zeszytów ćwi-
czeń 1-3 MFT 4-8 sTArs – na poziom II) w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia. 

4. Po dokonaniu przedpłaty uczestnik otrzymuje informację potwierdzającą wpłatę  
i wpisanie na listę uczestników szkolenia, w terminie 3 dni roboczych po zaksięgowaniu płat-
ności.

5. Organizator lub prowadzący może odwołać szkolenie w przypadku losowym. Wte-
dy uczestnik otrzymuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku wynikającym  
z warunków epidemiologicznych, odwołane szkolenie odbędzie się w innym terminie, a wpłaty 
uczestników zostaną przeniesione na ustalony z uczestnikiem termin.

6. W przypadku rezygnacji uczestnika 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik otrzymuje 
wpłatę pomniejszoną o przedpłatę. Pełna kwota zwrotu przysługuje, jeśli rezygnacja nastąpi 
najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia poniżej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, 
zwrot wpłaty nie przysługuje, chyba, że uczestnik wskaże inną osobę na swoje miejsce lub 
odbędzie szkolenie w innym terminie – uzgodnionym z organizatorem. Rezygnację należy 
zgłosić pisemnie na adres mailowy organizatora. W przypadku choroby związanej z epide-
miologią bądź kwarantanną, wpłacona kwota zostanie przeniesiona na inny termin szkolenia.

8. Noclegi oraz zakup obiadu uczestnicy opłacają sami.

9. Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe wyszczególnione w pro-
gramie szkolenia.

10. Zapisanie się uczestnika na szkolenie jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją regu-
laminu szkolenia.

regulamin obowiązuje od 3.12.2020




