Regulamin kursu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową organizowanego przez Air Project.
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Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez Air Project jest:
a. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
b. dokonanie opłaty wpisowej oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty we wskazanym terminie,
c. wykształcenie magisterskie,
d. zaopatrzenie się we własnym zakresie w komputer przenośny na część praktyczną zajęć.
Przesłanie zgłoszenia w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, faxem, pocztą) oraz zgłoszenie
telefoniczne równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz akceptacją
regulaminu uczestniczenia w kursie.
Wniesienie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na
listę kandydatów decyduje kolejność wpływu opłaty.
Kurs, a w szczególności sposób wykonywania obliczeń do celów sporządzania świadectwa
charakterystyki energetycznej będzie się opierał na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów
świadectw ich charakterystyki energetycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez podawania przyczyny, a w szczególności
w przypadku małej ilości dokonanych opłat wpisowych i zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu
przez organizatora dokonywany jest zwrot kwoty wpłaconej na poczet kursu lub za zgodą uczestnika
w/w wpłata będzie potraktowana jako opłata za taki sam kurs odbyty w innym terminie.
Organizator ma prawo zmieniać terminy zjazdów.
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie zwrot opłaty odbywa się na następujących
zasadach:
a. zgłoszenie rezygnacji 28 dni przed terminem rozpoczęcia kursu lub wcześniej - zwrot pełnej
kwoty wpłaconej na poczet kursu,
b. zgłoszenie rezygnacji 21 dni przed terminem rozpoczęcia kursu lub wcześniej - zwrot kwoty
wpłaconej na poczet kursu pomniejszonej o kwotę opłaty wpisowej tytułem kosztów
manipulacyjnych,
c. zgłoszenie rezygnacji 20 dni przed terminem rozpoczęcia kursu lub później - zwrot nie
przysługuje tytułem kosztów manipulacyjnych.
Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone
mienie uczestników.
Z kursu wyklucza się uczestnika, który w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg kursu. Takie działania
będą potraktowane jako rezygnacja z kursu.
Osobie wykluczonej z kursu z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących
zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.
Uczestnicy kursu maja obowiązek przestrzegać regulaminu kursu.
Uczestnicy kursu mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące zmian w regulaminie
oraz terminów zjazdów oraz zmian organizacyjnych na stronie internetowej
www.swiadectwaenergetyczne.info.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w obowiązującym prawie, a w szczególności za
niedopuszczenie uczestnika z tego powodu do egzaminu przeprowadzanego przez właściwego
Ministra.
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