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REGULAMIN ZAKUPU SZKOLEŃ ONLINE 

– Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2021 

 

MOORE REWIT AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 

w Gdańsku, ul. Starodworska 1, 80 – 137 Gdańsk, Polska, KRS: 0000003104, NIP:  

5840454183, REGON: 190389884, kapitał zakładowy 50.000,00 zł 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 

zwana dalej Organizatorem oświadcza, że: 

 

1. Prowadzi sprzedaż w zakresie dostępu do organizowanych w ramach cyklu szkoleń o 

tematyce księgowej i podatkowej poprzez platformę ClickMeeting (szczegółowe 

informacje o szkoleniach oraz linki do zapisów znajdują się pod niżej wskazanym 

adresem strony internetowej: https://moorepolska.pl/podatkowe-i-ksiegowe-

zamkniecie-roku-2021/).  

2. Zakup dostępu do szkolenia równoznaczny jest z oświadczeniem o zapoznaniu się i 

zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.  

3. Zgłoszenie wzięcia udziału w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

zapisu, przypisanego z osobna do każdego ze szkoleń.  

4. Koszt  pojedynczego szkolenia stanowiącego część cyklu wynosi 350 zł netto (420,50 

zł brutto). Możliwość uczestnictwa w szkoleniu udostępniona zostanie w dniu jego 

organizacji, szczegółowo wskazanym w formularzu zapisu. Poszczególne szkolenia 

odbywają się odpowiednio w dniach 13 grudnia 2021 r., 21 grudnia 2021 r. oraz 10 

stycznia 2022 r. 

5. Płatność realizowana jest według wyboru Uczestnika, w następujących formach:  

a) Przelew bankowy obsługiwany za pośrednictwem zewnętrznego serwisu 

prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60 – 166 

Poznań. 

b) Przelanie środków z elektronicznego portfela w zewnętrznym serwisie PayPal.   

Regulaminy realizacji poszczególnych sposobów płatności dostępne są na stronach 

internetowych ich operatorów, odpowiednio pod adresami https://poland.payu.com/ 

oraz https://www.paypal.com/pl/home.  

Ewentualne problemy występujące przy dokonywaniu płatności należy zgłaszać na 

adres mailowy Organizatora sekretariat@rewit.pl. 

6. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz wniesieniu opłaty, na wskazany w nim 

adres email przesłane zostanie potwierdzenie zapisu oraz realizacji płatności. 

7. Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do 

odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podawania jego przyczyny. Oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy należy każdorazowo kierować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: sekretariat@rewit.pl bądź pisemnie na adres: ul. Starodworska 1, 80 - 
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137 Gdańsk. Forma mailowa wypowiedzenia jest dopuszczalna o ile wysłany e-mail 

będzie identyfikowany z osobą Uczestnika.  

8. Zakupiony dostęp do szkolenia nie podlega zwrotowi po jego przeprowadzeniu, chyba 

że szkolenie nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie Organizatora.  

9. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili. O odwołaniu szkolenia 

Organizator powiadomi Uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem drogą telefoniczną 

lub mailową. 

10. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi zostanie w całości 

zwrócona uiszczona przez niego należność.  

11. Przeprowadzone szkolenie nie podlega reklamacji. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest MOORE REWIT AUDYT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starodworska 1, 80-137 Gdańsk. Pełna treść 

polityki prywatności Moore Polska znajduje się pod adresem: https://moorepolska.pl/polityka-

prywatnosci/  
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