REGULAMIN WARSZTATÓW

"CHROMATOGRAFIA JONOWA W PRAKTYCE"
1. Firma A.G.A ANALYTICAL Sp. z o.o. Sp. k. zwana dalej Organizatorem, oferuje warsztaty obejmujące
zagadnienia sprzętowe i aplikacyjne oraz warsztaty praktyczne z wykorzystaniem chromatografów Aquion i
Integrion, oprogramowania Chromeleon 7.2 z omówieniem prawidłowej obsługi, konserwacji, radzenia sobie z
typowymi problemami.
2. Plan warsztatów znajduje się w zakładce SERWIS/Szkolenia i konsultacje, która jest dostępna na stronie
internetowej Organizatora (https://www.aga-analytical.com.pl/pl/serwis/szkolenia-i-konsultacje.htm)
3. Harmonogram wydarzenia oraz ceny warsztatów są aktualizowane na ww. stronie. Cena warsztatów jest kwotą
netto i należy doliczyć podatek VAT (stawka zależna od obowiązujących przepisów prawnych).
4. Cena warsztatów obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje specjalistów w trakcie
spotkania, dla Gości konferencyjnych miejsce parkingowe w garażu podziemnym w dniach wydarzenia, serwis
kawowy i obiad w trakcie warsztatów oraz udział w uroczystej kolacji po pierwszym dniu szkolenia – jest to cena
dla jednego Uczestnika.
5. Warsztaty odbywają się w Warszawie - lokalizacja warsztatów podana jest na stronie wydarzenia.
6. Ramy czasowe warsztatów są uzależnione od ich tematyki i są podane w harmonogramie wydarzenia na stronie
Organizatora.
7. Rejestracja:
a) Rejestracja na wybrane warsztaty odbywa się on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego PDF
zamieszczonego na stronie internetowej wydarzenia. Formularz należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres
biuro@aga-analytical.com.pl
b) Poprzez formularz może zarejestrować się każdorazowo jedna osoba.
c) Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail informującej o wpisaniu
na listę uczestników.
d) Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Płatność:
a) Organizator wystawi fakturę VAT po przeprowadzeniu warsztatów na podstawie danych otrzymanych w
formularzu rejestracji.
b) Należną kwotę należy wpłacić na konto bankowe Organizatora w ciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT.
45 1910 1048 2219 9971 6639 0001
W tytule należy podać numer faktury oraz tytuł szkolenia z terminem np. "CHROMATOGRAFIA JONOWA W
PRAKTYCE" 30-31.05.2022
c) Na wiosek Uczestnika Organizator wystawi fakturę proformę.

9. Rezygnacja Uczestnika:
a) Rezygnację z udziału w warsztatach uznaje się za ważną, jeśli zostanie zgłoszona Organizatorowi w formie
mailowej na adres: biuro@aga-analytical.com.pl lub office@aga-analytical.com.pl
b) Anulowanie całego Zamówienia:
-

w terminie do 4.05.2022 przed datą rozpoczęcia świadczenia usług - bez ponoszenia kosztów;
w terminie od 5-18.05.2022 przed datą rozpoczęcia świadczenia usług - Klient obciążony zostanie
kwotą odpowiadającą 15 % wartości łącznej wartości usług;
w przypadku anulowania Zamówienia w terminie późniejszym niż na 11 dni przed datą rozpoczęcia
świadczenia usług, Klient zostanie obciążony kwotą odpowiadającą 100% wartości usług.

10. Odwołanie warsztatów przez Organizatora:
a) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
b) Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o odwołaniu warsztatów.
c) W przypadku odwołania warsztatów Organizator zaproponuje przeprowadzenie warsztatów w innym terminie.
d) W przypadku braku możliwości zaproponowania nowego terminu odwołanych warsztatów, bądź rezygnacji
uczestnika z udziału w warsztatach w nowym terminie, Organizator zobowiązuje się do zwrotu całej wpłaconej
kwoty za warsztaty na podstawie faktury proformy.
11. Promocja:
a) Osoby, które zarejestrują się przynajmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem dedykowanego szkolenia,
otrzymają 20% rabatu od ceny podstawowej.
b) Osoby, które zarejestrują się przynajmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem dedykowanych warsztatów,
otrzymają 10% zniżki od ceny podstawowej.
c) Rabat naliczany jest wtedy, jeśli Uczestnik weźmie udział w szkoleniu dwudniowym w pełnym wymiarze.
d) Zniżka nie dotyczy ceny noclegu. Możliwa jest rezerwacja noclegu po preferencyjnej cenie w miejscu organizacji
szkolenia (pod warunkiem deklaracji uczestnika na etapie rejestracji). Prosimy o potwierdzenie noclegu nie
później niż do dnia 23/05/2022
e) Warunkiem przyznania rabatu jest wysłanie formularza zgłoszeniowego PDF umieszczonego pod opisem
dedykowanego szkolenia w terminie podanym w pkt 11a oraz 11b.

12. Regulamin oraz promocja obowiązują od 04.01.2022 r. do odwołania.

