
 

 

 

 

 

REGULAMIN 
SZKOLENIA DLA INSTALATORÓW 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady szkoleń organizowanych przez firmę HEWALEX Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Słowackiego 33, 43-
502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000335766, NIP 6521703641. 

2. Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi specjalistyczne szkolenia dla Instalatorów w zakresie 
doboru, sprzedaży i wykonawstwa instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz układów z 
pompami ciepła.  Szkolenia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Po szkoleniu na 
wysłaną drogą e-mailową szkolenia@hewalex.pl prośbę uczestnik otrzyma zaświadczenie o 
odbyciu szkolenia (nie jest ono równoznaczne z Certyfikatem Autoryzowanego Instalatora). 

 

§2 

1. W celu zgłoszenia się na kurs szkoleniowy należy zarejestrować się i zarezerwować termin 
szkolenia poprzez platformę Konfeo oraz uiścić wymaganą podczas rejestracji opłatę. Link 
dostępny jest w zakładce https://www.hewalex.pl/szkolenia/. 

2.  Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i płatności Konfeo prześle na adres uczestnika 
szkolenia potwierdzenie przyjęcie uczestnika na szkolenie. 

3. Faktura zaliczka oraz faktura końcowa zostanie wysłana na wskazany podczas rejestracji 
adres e-mail oraz pocztą tradycyjną pod wskazany adres korespondencyjny. 

4. W przypadku braku dokonania płatności w trakcie rejestracji na szkolenie opłata za szkolenie 
powinna być dokonana nie później niż w ciągu 3 dni od rejestracji na szkolenie. Brak opłaty w 
tym terminie upoważnia organizatora do odrzucenia zamówienia. 

5. Wysokość opłaty za szkolenie musi być zgodna z kwotą wskazaną podczas rejestracji. 

6. Opłata ta nie zawiera kosztów noclegów. Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. nie uczestniczy w 
pośrednictwie organizacji noclegu. 

 

§3 

1. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. O 
rezygnacji należy poinformować w formie e-mailowej, na adres szkolenia@hewalex.pl. 
Rezygnacja z zachowaniem wyżej wymienionego terminu nie ma skutków, a wniesiona przez 
kursanta opłata zostaje zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona. W 
przypadku, gdy wpłata odbyła się z udziałem agencji opłat itp. strony indywidualnie ustalają 
sposób zwrotu środków. Rezygnacja ze szkolenia w terminie poniżej 7 dni uprawnia do 
pobrania 100% opłaty za złożone zamówienie. 

2. W przypadku, gdy uczestnika zgłasza firma, zgłoszony w formularzu zgłoszeniowym 
uczestnik może być zastąpiony przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego przez innego 
pracownika z tej samej firmy. O zmianie należy jednak poinformować e-mailowo: 
szkolenia@hewalex.pl. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                        §4 

1. Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia. 
W takiej sytuacji zgłoszeni poinformowani zostaną o nowym terminie szkolenia. W przypadku 
niemożliwości uzgodnienia nowego terminu zamawiający otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej 
kwoty. 

 

§5 

1. Szkolenia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie firm, wówczas warunki i 
terminy ustalane są indywidualnie. 

 

§6 

Podczas szkolenia w Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. obowiązują następujące zasady: 

1. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się w wyznaczonych do tego celu salach i na 
stanowiskach szkoleniowych. 

2. Zajęcia praktyczne odbywają się na polecenie i pod nadzorem prowadzącego specjalisty. 

3. Zabrania się kopiowania i powielania materiałów szkoleniowych. 

4. Uczestnicy szkolenia zezwalają na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć i filmów ze swoim 
wizerunkiem, wykonanych podczas szkolenia, bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania. 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć wyłącznie 
w celach promocyjnych. 

5. Fotografowanie i filmowanie szkolenia lub jego fragmentów odbywa się wyłącznie za zgodą 
prowadzącego i innych uczestników szkolenia. 

6. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu uczestnictwa w szkoleniu 
pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także ich spożywania bezpośrednio przed 
szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród 
współuczestników szkolenia. 

 

§7 

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: 

1. Materiały szkoleniowe wysłane drogą e-mailową. 

2. Wyżywienie (bufet kanapkowy, kawa, herbata).  

 

§8 

1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 
przestrzegania jego zasad. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator 
szkoleń. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

 

Czechowice-Dziedzice, 11-08-2022 

 


