
UMOWA REZERWACYJNANA ŚWIADCZENIE SZKOLENIA
w ramach Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Uzależnień  KRAK-UZ

numer umowy ………….

data zawarcia umowy: ………………..
zawarta pomiędzy:

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, zwane dalej KSTU
Ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
NIP: 679-26-79-067
Rachunek bankowy: Credit Agricole 11 1940 1076 3085 1948 0033 000
Reprezentowanym przez Prezesa KSTU Panią Agnieszkę Litwę-Janowską,                                                    
a
Panią/ Panem imię i nazwisko: …………………………..zwanego dalej Uczestnikiem szkolenia
adres zamieszkania: ………………………………….
PESEL: ………………………..
adres korespondencyjny: ………………………………………
numer/y kontaktowy/e: …………………….

1. Niniejszą umową w ramach IV Edycji Uczestnik rezerwuje udział w szkoleniu pod nazwą Krakowska Szkoła
Psychoterapii  Uzależnień KRAK-UZ będącego I etapem programu uzyskiwania kwalifikacji  zawodowych
przez  osoby  prowadzące  terapię  uzależnienia  od  alkoholu  i  współuzależnienia  w  zakładach  lecznictwa
odwykowego.  

2. Rezerwacja uczestnictwa obowiązuje do dnia……...
3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Uczestnik wnosi opłatę rezerwacyjną na rachunek bankowy

KSTU w kwocie  300 zł. Po podpisaniu umowy o której mowa w pkt 4 opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona
na poczet ceny szkolenia.

4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zawarcia Umowy o świadczenie szkolenia w ramach Krakowskiej
Szkoły Psychoterapii  Uzależnień KRAK-UZ – Edycja  IV w terminie  7 dni  od otrzymania   informacji  o
uzyskaniu  uprawnień do rozpoczęcia szkolenia, o którym mowa  w  pkt 1 niniejszej umowy. 

5. KSTU zastrzega sobie prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej uczestnikowi w przypadku gdy nie zgłosi się
minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia grupy szkoleniowej.

6. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku braku zawarcia przez Uczestnika Umowy, o której
mowa powyżej w pkt 4, z przyczyn nieleżących po stronie KSTU.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych – Dz. U nr 133 poz. 883 z
późniejszymi zmianami), dane osobowe Uczestników szkolenia są gromadzone i przetwarzane przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów
Uzależnień wyłącznie w celu świadczenia usług i realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe Uczestników szkolenia mogą być przekazywane
uprawnionym organom oraz biurom informacji  gospodarczej,  jak również – gdyby zaistniała  taka potrzeba – instytucjom zajmującym się
dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikom. Uczestnik
szkolenia ma prawo wglądu do własnych danych oraz prawo ich poprawiania.

Data i podpis Uczestnika szkolenia                                           Prezes KSTU
      
____________________ ______________________


