
 

 

Informacje o szkoleniu „Kinesiotaping”. 

 

Główny Organizator Szkolenia: Bartłomiej Flis, prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, pod adresem: 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2, 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający 

numer NIP: 7122785922 oraz numer REGON: 060083427, adres e-mail: 

wojtek@kinesio.com.pl 

Koordynator Szkolenia: REHAINTEGRO- Paweł Tota prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą: Paweł Tota Fizjo-Best ul. Ognik 2/4 w Poznaniu, wpisany do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający numer NIP: 715-

171-08-55, REGON: 302191963, adres e –mail: biurorehaintegro@gmail.com. 

 

Informacje dotyczące szkolenia: 

1. Na kurs można zapisać się na stronie internetowej www.kinesio.com.pl    

(u Głównego Organizatora Szkolenia), lub na www.rehaintegro.pl (u Koordynatora 

Szkolenia). 

2. Opłaty za szkolenie (cenę) pobiera Główny Organizator Szkolenia, wpłaty winny 

następować na rachunek bankowy 31 2490 0005 0000 4520 5110 9828 PROSIMY O 

PODAWANIE IMIENIA I NAZWISKA ORAZ MIEJSCA I DATY KURSU W TYTULE 

PRZELEWU, przykład: Jan Kowalski, Lublin 6-7 Luty 2016. 

3. Zapisując się na kurs podajesz Imię i nazwisko. Twoje dane są bezpieczne i wykorzystane 

będą przez Głównego Organizatora i Koordynatora Szkolenia wyłącznie w celu świadczenia 

zamówionej usługi. 

4. Każdemu zgłaszającemu się uczestnikowi Główny Organizator Szkolenia domyślnie 

wystawia paragon. Jeśli ktoś życzy sobie fakturę, prosi się o przesłanie takiej informacji wraz 

z niezbędnymi danymi do jej wystawienia na: wojtek@kinesio.com.pl. Zmiana paragonu na 

fakturę jest możliwa wyłącznie do 7 dni od dnia wystawienia paragonu! 

5. Zasady rezygnacji: Jeśli usługa nie została jeszcze wyświadczona na rzecz klienta zwraca 

się całą kwotę na konto klienta. Jeśli natomiast do rezygnacji dochodzi np. przeddzień 

szkolenia i pewne elementy świadczenia usług zostały już uruchomione, to taka osoba 

pokrywa wyłącznie koszty organizacyjne np. wydrukowany certyfikat. Koszt takiej rezygnacji 

nie przekracza 50,00 złotych. Jeśli do rezygnacji dochodzi w trakcie trwania kursu, wtedy 

zwracane jest 50% kosztów szkolenia. 

6. Zapisując się na kurs kinesiotapingu przez stronę wwww.rehaintegro.pl, zastosowanie 

znajdują wyłącznie powyższe zasady. Do tych szkoleń, nie stosuje się Regulaminu 

zamieszczonego na www.rehaintegro.pl. 
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