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Szkoła Osteopatii Niemcy GmbH (OSD) 

Ogólne warunki odnośnie kursów dokształcających 

1. Rejestracja i zawarcie umowy

Zainteresowani mogą zgłaszać się na wszystkie kursy dokształcające na stronie internetowej OSD Polska 
(https://www.osd-polska.pl) za pomocą formularza rejestracyjnego online. Rejestrując się, uczestnik akceptuje 
następujące warunki umowy. Rejestracja jest wiążąca i zobowiązuje uczestnika do uiszczenia opłaty za kurs.  

2. Opłaty za kurs i sposoby płatności

Opłatę za kurs należy uiścić niezwłocznie po otrzymaniu faktury lub w terminie na niej wskazanym. Warunkiem 
uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty za kurs przed jego rozpoczęciem. 

W przypadku kursów dokształcających z ograniczoną liczbą uczestników, miejsca przydzielane są według daty 
otrzymania wpłaty. 

3. Prawo do odstąpienia i wypowiedzenia umowy

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pisemnie; drogą e-mailową (info@osd-polska.pl), listowną lub poprzez 
wysłanie faxu. 

W przypadku rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu, cała opłata za kurs zostanie zwrócona po 
potrąceniu opłaty administracyjnej w wysokości 50 €. W przypadku późniejszej rezygnacji lub nieobecności, cała 
należna opłata za kurs zostanie zatrzymana przez OSD. 

Terminem rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu  jest data otrzymania przez OSD pisemnej rezygnacji. 

Uczestnik może wyznaczyć na swoje miejsce zastępcę, który udowodni, że spełnia warunki przyjęcia. W tym 
przypadku nieobowiązują żadne dodatkowe koszty. 

Ponadto OSD może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z ważnych powodów, takich jak: długotrwałe 
zakłócanie przebiegu zajęć, naruszanie praw autorskich (pkt. 8.) przez uczestnika lub łamanie regulaminu 
uczestmictwa w szkoleniach.. Nie uprawnia to uczestnika do zwrotu opłaty. OSD zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych. 

4. Ubezpieczenie od rezygnacji z seminariów i podróży

Zalecamy, aby przed wzięciem udziału w szkoleniu wykupić ubezpieczenie w razie rezygnacji lub niemożności 
uczestniczenia w seminarium i powiązane z tym koszty podróży. 

5. Udwołanie i zmiany organizacyjne kursów dokształcających

OSD ma prawo do odwołania kursów dokształcających, do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku 
zrządzenia losu lub niewystarczającej liczby uczestników. W takim przypadku uczestnik zostanie o tym 
niezwłocznie poinformowany, a OSD zwróci mu w całości wniesioną opłatę za kurs. Poza tym wykluczone są 
dalsze roszczenia uczestników o zwrot kosztów, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów 
podróży i zakwaterowania, jak również z tytułu utraty godzin pracy.  

Ponadto OSD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian organizacyjnych. Należą do nich m.in. zmiany 
wykładowców, zmiany sal w rozsądnej odległości od pierwotnego miejsca spotkania. OSD dokłada starań, aby o 
zmianach organizacyjnych informować z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku indywidualnego, 
nieprzewidzianego odwołania zajęć, uczestnik nie może dochodzić  żadnych praw z tego tytułu. 
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6. Certyfikat uczestnictwa

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 

7. Wyłączenie odpowiedzialności

OSD nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, szkody materialne lub straty finansowe, które wystąpią 
podczas danej oferty kursów.  

OSD wyraźnie zaznacza, że kurs i treści nauczania, jak również materiały szkoleniowe i publikacje książkowe są 
jedynie zaleceniami. Wybór odpowiedniej terapii/leku/leczenia jest, w każdym przypadku decyzją, którą 
uczestnik/terapeuta musi podjąć sam, biorąc pod uwagę daną sytuację. Z tytułu jakichkolwiek niepomyślnych 
konsekwencji nie można wnosić żadnych roszczeń wobec wykładowcy lub OSD. Uczestnictwo we wszystkich 
kursach jest dobrowolne i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.  

Poza tym OSD ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego 
zaniedbania. 

8. Ochrona praw autorskich

Wszystkie materiały dydaktyczne i kursowe, prezentacje, nagrania itp. stanowią własność intelektualną OSD lub 
danego wykładowcy i są przekazywane uczestnikowi wyłącznie do jego osobistego, niezbywalnego użytku. 
Przekazane mu materiały nie mogą być powielane ani wykorzystywane do celów komercyjnych i/lub 
freelancerskich. W przypadku naruszenia praw autorskich, OSD zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych.  

OSD zezwala na dokonywanie nagrań wideo i dźwiękowych oraz robienie zdjęć technik praktycznych (pokazów 
praktycznych prowadzonych przez wykładowcę), o ile wykładowca wyrazi na to zgodę. Nagrywanie całej lekcji 
jest wyraźnie zabronione! W zamian uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie audio i wideo przez OSD oraz 
pozostałych uczestników. Wyklucza się wykorzystywanie tych nagrań w zamian za opłatę lub w ramach 
działalności odpłatnej prowadzonej przez OSD. 

Nagrania i materiały szkoleniowe wykonane we własnym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu 
dalszego kształcenia uczestnika lub kształcenia uczestników danego kursu. Przekazywanie całości lub części wyżej 
wymienionych materiałów osobom trzecim, odpłatne lub nieodpłatne, kopiowanie wyżej wymienionych 
materiałów, o ile nie są to uczestnicy danego kursu, oraz naruszanie chronionych praw autorskich innych osób 
jest wyraźnie zabronione. 

9. Postanowienie o ochronie danych osobowych

OSD przechowuje dane osobowe wszystkich uczestników w formie elektronicznej w ramach trwania umowy 
pomiędzy uczestnikiem szkolenia a OSD. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. 

10. Specjalne wymagania dotyczące uczestnictwa w szkoleniach online
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W przypadku uczestnictwa w szkoleniu online każdy uczestnik jest zobowiązany do spełnienia minimalnych 
wymagań technicznych  (internet z odpowiednią szybkością, adres e-mail, komputer lub laptop z głośnikiem, 
mikrofonem i kamerą internetową, aktualną wersją przeglądarki, pobranie programu z platformy 
online/webinarium, jeśli jest to konieczne, itp.) 

Niespełnienie wymogów technicznych, za które odpowiedzialny jest uczestnik, nie zwalnia go z uzgodnionego 
zobowiązania do zapłaty. Jeżeli uczestnik nie zgłasza żadnych problemów technicznych podczas szkoleń, a 
nagranie nie pokazuje takich zgłoszeń, uważa się, że uczestnictwo miało miejsce. 

W zakresie, w jakim nagrania audio i wideo są udostępniane uczestnikom, OSD zwraca uwagę, że mogą wystąpić 
awarie, na przykład z powodu prac konserwacyjnych lub innych zbiegów okoliczności, na które OSD nie ma 
wpływu. 

Niedozwolone jest dopuszczanie do korzystania/uczestnictwa innych osób. 

11.Postanowienia końcowe

Wszelkie ustalenia dodatkowe, zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy – włącznie ze zmianą klauzuli formy 
pisemnej – wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 
pozostałych jej części. Postanowienie nieskuteczne należy wówczas zastąpić postanowieniem skutecznym, 
które jest najbliższe celom gospodarczym stron, wynikającym z postanowień nieskutecznych. 

Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

Miejscem jurysdykcji dla wszelkich roszczeń z niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Słupcy albo Sąd Okręgowy 
w Koninie w zależności od wartości przedmiotu sporu. 

Stan prawny, pażdziernik 2021 


