
 

 

 

  

 

 

 

 

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach Hilti 
 
1. Rejestracja na szkolenia 
1. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. odbywa się poprzez 
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia. Lista aktualnych szkoleń zawierających lokalizacje wraz 
z terminami oraz formularzami rejestracyjnymi znajduje się na stronie internetowej www.hilti.pl 
 
2. Formularz rejestracyjny winien być wypełniony przez osobę upoważnioną do zaciągania 
zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej. 
 
3. Wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego stanowi potwierdzenie 
zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia i potwierdza przyjęcie warunków organizacyjnych oraz 
finansowych realizacji usługi. 
 
4. Przyjęcie oferty Hilti (Poland) sp. z o.o. potwierdza w odrębnej korespondencji e-mail. 
 
 
 

2. Warunki płatności 
1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana zgodnie z warunkami współpracy z 
firmą zgłaszającą uczestników szkolenia. 
 
Firmy, które rozpoczynają współpracę z Hilti (Poland) Sp. z o.o. a udział w wybranym szkoleniu jest pierwszą 
współpracą otrzymają fakturę pro-forma. Udział w szkoleniu wymaga zapłacenia za fakturę przed 
szkoleniem. 
 
Firmy, z którymi współpraca jest zawieszona ze względu na przeterminowane płatności również dostaną 
fakturę pro-forma i muszą zapłacić przed szkoleniem. 
 
2. Usługi szkoleniowe świadczone przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu 23 % stawką 
podatku VAT. 
 
3. W przypadku niedopełnienia przez Osobę Zgłaszającą obowiązków wynikających z warunków płatności 
Hilti (Poland) Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wykreślenia jej lub osób przez nią zgłoszonych z listy 
uczestników zajęć. 
 

 
3. Warunki rezygnacji 
1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w 
wybranych zajęciach bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 10 dni 
roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć. 
 
2. Rezygnacja zgłoszona później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu spowoduje naliczenie 
opłaty manipulacyjnej w wysokości 30% ceny szkolenia. 

http://www.hilti.pl/


 

 

 

 

 

3. Rezygnacja zgłoszona później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu spowoduje naliczenie 
opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. 
 
4. W przypadku odwołania szkoleń przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. Osobom Zgłaszającym zwracane są tylko 
kwoty wpłacone przez nie na poczet udziału w odwołanych szkoleniach. 
 
5. Hilti (Poland) Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Ogólnych 
Warunków Uczestnictwa w Szkoleniach. Wiążące są warunki aktualne w dniu zgłoszenia na szkolenie. 
 

4. Zasady organizacji szkoleń 
1. Kursy odbywają się w lokalizacjach, terminach i godzinach wskazanych przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. 
 
2. W ramach opłaty za szkolenie każdy Uczestnik ma zagwarantowane: 

• Udział w szkoleniu; 

• Odpowiednie materiały szkoleniowe; 

• Świadectwo uczestnictwa w zajęciach bądź certyfikat ukończenia szkolenia właściwy dla danych 
zajęć. 

 
3. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia, 
jedynie w przypadku zdania egzaminu. Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, uczestnik otrzyma świadectwo 
uczestnictwa w szkoleniu. Aby uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia uczestnik zobowiązany jest do 
ponownego przystąpienia do tego samego szkolenia 
oraz egzaminu w kolejnym dostępnym terminie. 
 
4. Uczestnicy szkoleń organizują dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. 
 
5. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się przestrzegać zasad BHP oraz postępować zgodnie z zasadami 
bezpiecznego zachowania i instrukcjami Trenera prowadzącego szkolenie. 
 
6. Przed szkoleniem osoba zgłaszająca otrzymuje listę osobistego wyposażenia BHP, które zobowiązany jest 
posiadać uczestnik szkolenia. Brak wymaganego tego wyposażenia może skutkować niedopuszczeniem 
przez Trenera do uczestnictwa takiej osoby w szkoleniu. W takim wypadku koszty uczestnictwa nie są 
zwracane. 
 
 
7. Hilti zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych 
lub innych ważnych czynników niezależnych od Hilti.  
 
W przypadku, gdy szkolenia organizowane przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie odbędą się w zaplanowanym 
terminie, wpłata za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w terminie 7 dni od odwołania szkolenia na 
rachunek wskazany przez zgłaszającego. Wpłacona kwota na 
wniosek zgłaszającego może również zostać zaliczona przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. na poczet udziału w 
innym szkoleniu lub w innym terminie. 
 
 

 


