
Regulamin i warunki uczestnictwa szkoleń on-line LMCG  

1. Cena za udział w szkoleniu on-line wynosi 75 zł brutto/osoba. 
• Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line, materiały ze szkolenia w formie 

elektronicznej, dostęp do filmu ze szkolenia do pobrania.  
2. Zgłoszenie w postaci formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.lmcg.com.pl są 

przyjmowane do dnia poprzedzającego termin szkolenia on-line do godz. 16.00 r. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza oraz dokonanie płatności. 
4. Przelew należy zrealizować przed wydarzeniem wpłacając odpowiednią kwotę na podstawie 

Faktury proforma otrzymanej emailem od Organizatora. 
5. Po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty zostanie przesłana faktura VAT. 
6. Zarejestrowane osoby, które opłacą swój udział otrzymają link kierujący na stronę 

webinarium. 
7. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu na mniej niż 3 dni robocze przed 

planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, organizator wydarzenie zachowuje prawo 
do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. 

9. Zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie emaila i przesłać na 
adres: biuroprojektow@lmcg.com.pl z dopiskiem „Rezygnacja ze szkolenia on-line”. 

10. Jest możliwość przekazania udziału w szkoleniu on-line osobom trzecim, w przypadku braku 
możliwości udziału osoby zgłoszonej. 

11. Dla aktywnych klientów LMCG, uczestników studiów MBA Lean Management na Wyższej 
Szkole Handlowej oraz firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach przewidziany rabat 
w wysokości 20% ceny (wysokość rabatu nie sumuje się). 

12. W przypadku, gdyby szkolenie on-line nie odbyło się z winy Organizatorów, Zgłaszającym 
zostanie zwrócona pełna kwota. 

13. Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik: 
- oświadcza, że jestem płatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania faktur VAT 
- akceptuje niniejszy regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniu on-line 
- wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie 
elektronicznej przez LMCG Sp. z o.o. Sp. k. na adres email podany w formularzu 
zgłoszeniowym. 

 

Instrukcja Webinarium: 

Zarejestrowane osoby otrzymają na godzinę przed rozpoczęciem webinarium wiadomość e-mail z 
indywidualnym linkiem pozwalającymi do logowania na stronie wydarzenia.  

Webinarium odbywa się przy pomocy platformy Microsoft Teams 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:  

biuroprojektow@lmcg.com.pl 

T: + 48 531 606 222 


