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Regulamin seminariów 
organizowanych przez RADWAG Wagi Elektroniczne 

 
1. Organizatorem seminariów jest RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski ul. Toruńska 5, 26-

600 Radom REGON: 005097004 NIP: 7960000327 

 
2. Zgłoszenia udziału w seminarium przyjmowane są najpóźniej do pięciu dni roboczych przed 

rozpoczęciem seminarium. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

3. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

www.radwag.com/pl/seminaria/ 

 
4. Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. 

 
5. Wysłanie formularza jest jedynie zgłoszeniem chęci uczestnictwa w szkoleniu. Rejestracja uczestnika 

zostanie potwierdzona przez Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia. 

 

6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 

 
7. Udział w seminarium jest bezpłatny. 

 

8. Organizator zapewnia bufet kawowy oraz obiad. 

 
9. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem. 

 
10. Organizator pokryje koszt noclegu oraz kolacji w przeddzień seminarium po uprzednim wyrażeniu woli 

skorzystania z takiej możliwości przez uczestnika. 

 

11. Lista seminariów jest zmienna. Aktualna lista dostępnych seminariów wraz z terminami jest 

zamieszczona na stronie www.radwag.com/pl/seminaria/ 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany jego terminu na 4 dni przed 

planowanym rozpoczęciem. 

 

13. Jeśli uczestnik chce zrezygnować z udziału w seminarium powinien powiadomić o tym Organizatora w 

formie e-mail na adres: marketing@radwag.pl  

 

14. Zawarta na stronie internetowej lista seminariów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, lecz stanowi informację o zakresie prowadzonych seminariów. RADWAG Wagi Elektroniczne 

zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych seminariów w każdym czasie. 

 

15. Dokładny zakres merytoryczny szkolenia zawarty jest w jego opisie na stronie internetowej. 
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