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Sekcja 1 Informacja o kursie 

1. Nazwa grupy   
  

2. Data rozpoczęcia  
 

 

Sekcja 2 – Dane uczestnika 
 

4. Imię:   5. Nazwisko:  
  

6. Pełny adres:   7.Poczta:  
  

  

8.numer 
telefonu: 

   11. Email:   

 

 
Sekcja 3 – Płatność za kurs  
 

12. Metoda płatności (proszę zaznacz prawidłowe okienko) 
 Gotówka (please pay in person to Accounts Office at NEW HSE office.)                   

 Przelew 
 

Jeśli wybrałeś/aś przelew zaznacz odpowiednie konto 

 

13. Akceptuję warunki podane na odwrocie i dołączam żądanie faktury 
Wybierz plan płatności a lub b, zaznacz odpowiednie i wypełnij: 

 
a. Wpłata z góry                               Kwota płatności                 Data płatności                                                              

Przy płatności w ratach: dzień płatności drugiej raty nie może być później niż pierwszy dzień rozpoczęcia kursu 
 

b. Raty                1 rata               Data płatności  
                2 rata               Data płatności  

Podpis   Łączna płatność  
    

Nazwa Banku  Data  
  

 

14. Wypełnij, jeśli wymagana jest faktura 
 

Nazwa firmy  
Adres  

 
Telefon   W razie potrzeby potwierdzenia danych  

NIP i VAT    
15. NEW HSE przyjmuje aplikacje od osób ze specjalnymi potrzebami  
                   

            Zaznacz to pole, jeśli potrzebujesz szczegółowych ustaleń dotyczących rejestracji i dostępu do kursu. 

 

Tick  Currency                                     Bank Name  Account number/ IBAN  SWIFT number 

 zl PLN Bank Handlowy w Warszawie S.A 83 1030 0019 0109 8503 0012 9535  
 $ USD  Bank Handlowy w Warszawie S.A PL12 1030 0019 0108 4006 0112 3971 CITIPLPX 

 € Euro  Bank Handlowy w Warszawie S.A PL51 1030 0019 0109 7806 0105 4039 CITIPLPX 

 £ GBP Bank Handlowy w Warszawie S.A PL24 1030 0019 0108 2606 0140 8651 CITIPLPX 
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Sekcja 4 - Warunki rezerwacji kursu 

Warunki określone poniżej stanowią pełne oświadczenie prawnie wiążącej umowy między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze 
dyskusje, korespondencję i oświadczenia złożone przed datą rezerwacji, chyba że obie strony uzgodnią inaczej i potwierdzą na piśmie, 
i będą obowiązywać od taka data, w jakiej rezerwacja zostanie zaakceptowana przez Firmę. 
 
1. Definicje 
1.1 Firma NEW HSE, jest organizatorem Akademii HSE; zarejestrowana w Warszawie, Grażyny 15 pok. 204, 02-548 
1.2 Kandydat oznacza osobę lub organizację, od której otrzymano rezerwację. 
1.3 Uczeń oznacza osobę (osoby) uczestniczące w kursie. 
1.4 Kurs oznacza jeden lub określoną serię kursów, zgodnie z definicją w broszurze lub propozycji kursu.. 
 
2. Rezerwacja / rejestracja 
2.1 Kandydaci nie zostaną zarejestrowani na kurs, dopóki „Firma” nie otrzyma w pełni wypełnionego formularza rezerwacji i dopóki 
„Firma” nie otrzyma pełnej zapłaty opłaty za kurs. 
 
3. Opłata za kurs  
3.1 Płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy firmy lub osobiście gotówką w biurze. Na wszystkie kursy, po 
otrzymaniu opłaty, uczący się otrzymuje paragon lub fakturę. 
3.2 Całkowity koszt kursu obejmuje: 
- 3 miesięczny kurs  w oparciu o międzynarodowe standardy prowadzony przez wykładowców i członków NEBOSH, IOSH 
- opłata administracyjna 
- materiały szkoleniowe, np. prezentacje, materiały informacyjne itp. 
3.3 Całkowity koszt oczywiście nie obejmuje: 
- Zakwaterowanie / hotel, bilety / transport do ośrodka szkoleniowego, śniadanie / kolacja, dodatkowe lekcje czesnego 
 
4. Anulowanie / zwroty / odroczenie 
4.1 Anulowanie przez firmę 
„Firma” może anulować dowolny kurs w dowolnym momencie, ale dołoży starań, aby powiadomić klienta o rezygnacji z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania kursu rezerwacje będą zwykle odraczane na następny dostępny kurs w tym samym 
miejscu, chyba że kandydat wyraźnie zażąda inaczej. W takim przypadku wszelkie uiszczone opłaty zostaną w całości zwrócone 
Kandydatowi. Zakres odpowiedzialności za odwołanie kursów jest konkretnie ograniczony do każdej zapłaconej opłaty za kurs. 
 
4.2 Anulowanie przez kandydata 
4.2.1 Wszystkie odwołania muszą zostać zgłoszone „Firmie” na piśmie. 
4.2.2 W przypadku anulowania rezerwacji przez Kandydata, „Firma” zastrzega sobie prawo do nałożenia opłat za anulowanie w 
następujący sposób: 
- rezygnacje dokonane 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, uczeń zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 100 PLN 
- odwołania dokonane 1 tydzień przed rozpoczęciem kursu - uczeń zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% całkowitych opłat za 
kurs 
- odwołania dokonane na mniej niż 1 tydzień przed datą rozpoczęcia kursu - 100% całkowitych opłat, chyba że uzgodniono inaczej 
 
4.3 Odroczenie 
W przypadku, gdy kandydat zapłaci w całości za kurs i nie będzie mógł wziąć udziału w kursie, kandydat zostanie poproszony o 
przeniesienie swojej rezerwacji na następny dostępny kurs w tym samym miejscu, pod następującymi warunkami: 
- czesne jest w całości przenoszone na następny dostępny kurs bez dodatkowych kosztów 
 
        W przypadku, gdy kandydat zapłacił w całości za kurs i nie wyraża zgody na udział w następnym dostępnym kursie, nie może 

odroczyć kursów, za które już zapłacił. W takich przypadkach czesne zostanie zwrócone pomniejszone o odliczenie opłaty za 
anulowanie, określone w paragrafie 4.2 niniejszego dokumentu. Opłaty za egzamin nie podlegają zwrotowi. Nie będą zwracane 
żadne dodatkowe koszty poniesione przez kandydata (np. Lot, zakwaterowanie). Wszelkie roszczenia o zwrot kosztów należy 
zgłaszać nie później niż 2 tygodnie po rozpoczęciu kursu. 
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4. 4 Nieobecność bez powiadomienia 

W przypadku kandydatów, którzy nie ukończą kursu w całości lub częściowo (bez uprzedniego powiadomienia firmy) - opłata 
odpowiadająca pełnej opłacie za kurs, zostanie naliczona bez uprzedniej zgody. 
 

5. Limit odpowiedzialności 

Poza odpowiedzialnością za śmierć lub obrażenia ciała, zakres odpowiedzialności „Firmy” za niespełnienie zobowiązania będzie 
ograniczony wyłącznie do kosztów opłaty za kurs. 

6. Jakość 
„Firma” zapewni wykładowcom odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w odniesieniu do przedmiotu kursu i dołoży wszelkich starań, 
aby prezentacja i treść kursu odbyła się w sposób profesjonalny i kompetentny oraz zgodnie ze standardem odpowiednim dla kursu. 

 
7. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych 
Materiały dostarczone (np. prezentacje, materiały informacyjne itp.) Podczas kursu są przeznaczone wyłącznie dla osób uczących się. 
Materiały szkoleniowe dostarczone podczas kursu pozostają własnością firmy i nie mogą być powielane, kopiowane, sprzedawane ani 
przekazywane stronom trzecim w celu reprodukcji w całości lub w części. Delegaci mogą wykorzystywać materiały i dokumenty 
wyłącznie do użytku osobistego.only.   
 
8. Interpretacja 
Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji 
sądów polskich... 
 
9. Siły wyższe 
„Firma” nie będzie zobowiązana do zwrotu opłat ani żadnej innej kary w przypadku odwołania kursów z powodu wojny, pożaru, strajku, 
lokautu, akcji protestacyjnej, burzy, wypadku, niepokojów społecznych lub z jakiejkolwiek innej przyczyny wykraczającej poza ich 
kontrola. 
 
10. Polityka Firmy 
Każdy uczeń jest zobowiązany do przeczytania, zrozumienia i spełnienia wymagań określonych w Zasadach BHP Firmy, 
Przeciwdziałaniu Dyskryminacji, Równości i Ochronie Danych. 
 
11. Udostępnianie i ochrona danych  
 
Podpisując umowę z NEW HSE wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt NEW HSE, na przesłany adres poczty 
email oraz nr. telefonu. NEW HSE jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa 
w celu ochrony danych osobowych studentów i klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. NEW HSE nie 
ujawnia danych osobowych i nie zezwala na dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie, które nie są wymagane przez prawo 
lub które nie są kierowane przez NEBOSH lub organ regulacyjny. Szczegółowe informacje na temat GDPR można znaleźć w Polityce 
ochrony danych NEW HSE znajdującej się na stronie http://www.newhse.pl/firma/polityka-ochrony-danych-new-hse.html 

Podpisując ten dokument, potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem powyższe Warunki 

 

 

Data:   ………………………….                                                   Podpis uczestnika                 ………………………….      

                                                                                              

http://www.newhse.pl/firma/polityka-ochrony-danych-new-hse.html

