
REGULAMIN SZKOLENIA TEORETYCZNEGO DO UZYSKANIA 
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI UAVO Z UPRAWNIENIAMI 

VLOS 

 
§1 Organizacja szkolenia 

1. Szkolenie organizuje firma IWING Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Ciołka 17, lok. 409, 01-445 Warszawa przy 
udziale firmy FlyTech Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. 28 lipca 1943 32d, 30-233 Kraków. 

2. IWING Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie 
i terminach szczegółowo opisanych w informacji o 
szkoleniu. 

3. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w miejscu 
wskazanym przez organizatora. 
 

§2 Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do 
IWING Sp. z o.o, ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa na 
wypełnionym formularzu dostępnym na stronie 
www.iwing.pl na adres biuro@iwing.pl. 
  

§3 Zasady uczestnictwa 

1. Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 1200 PLN 
brutto, słownie: tysiąc dwieście złotych brutto. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczania opłaty 
przelewem na rachunek nr:  

17 1240 2034 1111 0010 590977 62. 
3. Opłatę za kurs należy wnieść w pełnej wysokości na pięć 

dni przed rozpoczęciem kursu. 
4. Materiały szkoleniowe są wliczone w cenę kursu. 
5. Materiały szkoleniowe są własnością firmy FlyTech 

Solutions Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 28 lipca 
1943 32d, 30-233 Kraków  i zabrania się ich dalszej 
reprodukcji w tym udostępniania osobom trzecim. 

6. Grupa szkoleniowa liczy min. 5 osób.  
7. W przypadku nie zawiązania się grupy w podstawowym 

terminie opisanym w informacji o szkoleniu zostanie 
ustalony kolejny termin szkolenia, którego datę poda 
organizator bezpośrednio uczestnikom. 
 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
szkolenia z powodu zgromadzenia niewystarczającej 
liczby uczestników, jednak nie później niż na dzień przed 
planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nie 
odbycia się szkolenia w drugim wyznaczonym terminie 
uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej 
kwoty. 

2. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi 
podstawy do zwrotu opłaty za kurs ani jej zmniejszenia. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez organizatora w zakresie 
niezbędnym dla realizacji szkolenia. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych 
osobowych przetwarzanych przez organizatora oraz do 
ich aktualizacji. 

 

 

……………………………………………………. 
 Podpis uczestnika szkolenia 
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