
R E G U L A M I N  A K A D E M I I  M A E S T R O

Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki usług świadczonych w Akademii Maestro.

Decydując się na udział w szkoleniu Klient akceptuje poniższy regulamin.

1. Podmiotem przeprowadzającym szkolenia, zwanym dalej „Organizatorem”, jest  Akademia Maestro  

     z siedzibą w Poznaniu, 61-563 Poznań, ul. Górna Wilda 83C, NIP: 779-102-27-10.

2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z programem kursu.

3. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest uiszczenie opłaty. Na miesiąc przed szkoleniem

     Organizator wymaga uiszczenia przedpłaty w wysokości 50% wartości szkolenia. Pozostała część

     opłaty powinna być uiszczona 14 dni przed szkoleniem.

4. W razie rezygnacji ze szkolenia, przedpłata nie podlega zwrotowi.

5. Za zrezygnowanie ze szkolenia przed jego ukończeniem, jak również za nie przystąpienie do

     szkolenia, Kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

6. Szkolenia prowadzone są zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie www.maestrosalon.pl

     w zakładce Akademia Fryzjerska.

7. Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością firmy Maestro i mogą być publicznie

     udostępniane na profilach społecznościowych Organizatora.

8. Akademia Maestro nie wypożycza sprzętu fryzjerskiego Kursantom podczas warsztatów 

     w Akademii Maestro.

9. Kursanci zobowiązani są do punktualności. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie mimo

     nieobecności któregoś z kursantów.

10. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. W celu jego

     uzyskania wymagany jest czynny udziału kursanta w szkoleniu.

11. W szkoleniu uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty. Kursantom nie wolno

     przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.

12. Modelki/modele, uczestniczący w szkoleniu nie mogą przyprowadzać osób towarzyszących na

     szkolenie.

13. Wszystkich uczestników podczas szkolenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów

     wideo.

14. Każdy Kursant podczas szkolenia pracuje według instrukcji przekazywanej przez Instruktora.

15. Instruktor ma prawo przerwać prace Kursanta jeśli ten nie wykonuje poleceń poprawnie lub działa

     na szkodę modelki/modela.

16. Akademia Maestro zastrzega sobie prawo zmiany daty szkolenia lub Instruktora prowadzącego.
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