
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 

przez BALIK-REHABILITACJA 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze szkoleń 

Ortopedycznej Terapii Manualnej dostępnych na stronie www.terapiamanualna.net.pl, warunki i 

formy płatności.  

 

ORGANIZATOR KURSÓW 

Kursy organizowane są przez: 

Z. Grzegorza Balika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BALIK-

REHABILITACJA, Z. GRZEGORZ BALIK z siedzibą w Łodziskach, ul. Konika Polnego 8, 05-500 

Piaseczno, NIP: 951-154-43-49, REGON 013248460, adres e-mail: 

balik@terapiamanualna.net.pl. 

 

UCZESTNICY 

W kursach mogą uczestniczyć zawodowi fizjoterapeuci, lekarze oraz studenci fizjoterapii, którzy 

ukończyli III rok studiów.   

Studenci fizjoterapii są zobowiązani do przesłania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 

III roku studiów.  

W celu wzięcia udziału w kursie należy dokonać zapisu poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dotyczącego danego kursu oraz załączenie wymaganych dokumentów. Plan 

kursów znajduje się w zakładce Terminarz kursów. 

 

PŁATNOŚCI 

Dane do przelewów: 

31 1240 6263 1111 0000 4587 1296  

BALIK-REHABILITACJA  

ul. Konika Polnego 8, 05-500 Piaseczno 

 

Osoby, które przesłały formularz zgłoszeniowy na kurs UEX ( jest to pierwszy kurs) są  

jednocześnie zobowiązane  do dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości 300 zł.  

W sytuacji braku wpłaty zaliczki po  zapisie na pierwszy kurs (UEX) w przeciągu dwóch tygodni 

od zapisu, osoba przenoszona jest na listę rezerwową. 

Pozostałą część opłaty za szkolenie należy dokonać na to samo konto bankowe przed 

planowaną datą rozpoczęcia kursu.  

mailto:balik@terapiamanualna.net.pl.


Faktury VAT lub faktury imienne wystawiane są w formie elektronicznej (pdf wysyłany mailem) z 

datą otrzymanego przelewu na dane podane przy zapisie na kurs w wypełnionym formularzu.  

Osoby, które dokonały opłaty rejestracyjnej za kurs UEX, a nie mogą wziąć udziału w szkoleniu  

(w wybranym przez siebie terminie) z przyczyn losowych mogą wziąć udział w kolejnej edycji 

kursu po wcześniejszym poinformowaniu organizatora.  

W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby Uczestników organizator zastrzega sobie prawo 

do przesunięcia terminu kursu. 

W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całości kwoty wpłaconej za kurs lub zapis na 

kolejny dostępny termin. 

Na zwrot zaliczki organizator ma 14 dni roboczych. 

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ 

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki 

podczas szkolenia. 

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora 

prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach. 

Zgodnie z art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi 

będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 

jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy w formie mailowej. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za 

niezawartą. 

 

KONTAKT 

BALIK-REHABILITACJA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości 

osobom, które zapisały się na szkolenie. 

Niezapowiedziane wiadomości to informacje o nowych szkoleniach uruchomieniu nowych grup, 

informacje organizacyjne (np. zmiany terminów szkoleń).  

Biorąc udział w kursie uczestnik zgadza się na publikacje wizerunku na stronach organizatora i w 

serwisach. 

 


