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WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

OPŁATY: 

 Cena uczestnictwa w Forum obejmuje: pełny zestaw materiałów szkoleniowych, wyżywienie i zakwaterowanie 
(jeśli uczestnik wykupi opcję z zakwaterowaniem). 

 Wszystkie opłaty prezentowane w katalogu lub innych dokumentach objęte są stawką VAT – 23%. 
 

OPŁATA ZA SZKOLENIE POWINNA BYĆ UREGULOWANA NA PODSTAWIE WYSTAWIONEJ FAKTURY VAT  
. 

Wpłatę należy dokonać na konto:  

BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.,  
SIEDZIBA SPÓŁKI: UL. MIGDAŁOWA 4, 02-796 WARSZAWA 

NIP:  5213223301,   KRS: 0000142119 
ZAREJ. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY  

XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
KAPITAŁ ZAKŁ: 1 470 000 PLN 

 

MBANK S.A. 
nr rach.: 06 114010100000294829001001 

NIP: 521-32-23-301 
z dopiskiem w tytule: FORUM ..... +Nazwisko uczestnika 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA: 

 Uczestnictwo w wydarzeniu może być odwołane najpóźniej na 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem FORUM. 

 Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu nastąpi na mniej niż 10 dni roboczych 
przed rozpoczęciem FORUM lub z powodu nieobecności uczestnika, Bureau Veritas ma 
prawo pobrania całej opłaty. 

 Aby uniknąć strat prosimy o rozważne decyzje odnośnie rezygnacji z uczestnictwa. 

ZASTĘPOWANIE I PRZENOSZENIE: 

 Zmiana osoby uczestniczącej na inną dozwolona jest do dnia rozpoczęcia się Forum. Decyzja zmiany 

terminu na inny może być potraktowana jako rezygnacja z wydarzenia. 

ROZKŁADY ZAJĘĆ KURSÓW: 

 Bureau Veritas rezerwuje sobie prawo do zmiany opublikowanego programu Wydarzenia IV FORUM i / lub 

rozkładu zajęć jakiegokolwiek kursu w jakimkolwiek terminie.  

 W przypadku odwołania wydarzenia przez Bureau Veritas, odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona do 

zwrotu wniesionych opłat. 

WERSJA JĘZYKOWA: 

 IV FORUM MOTORYZACYJNE ealizowane przez Bureau Veritas prowadzone są po polsku; W wyjątkowych 

sytuacjach wykładowcy mogą wspierać się na materiałach oryginalnych (check listy, normy) wydanych po 

angielsku. 

ZAKWATEROWANIE: 

 Podczas pobytu na Forum uczestnicy zakwaterowani są zawsze w pokojach jednoosobowych.  

 Dodatkowe usługi tj.: telefon, parking i itp. nie są wliczone w cenę kursu i prosimy o ich indywidualne uregulowanie. 

 Dodatkowe osobiste rachunki nieuregulowane na zakończenie Forum, będą zapłacone przez firmę lub uczestnika;  

WYŻYWIENIE: 

 Bureau Veritas Polska zapewnia uczestnikom standardowe wyżywienie oferowane przez ośrodek szkoleniowy. 

 W przypadku specjalnych dietetycznych lub zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o poinformowanie 

organizatorów z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem. 

 


