Załącznik nr 2 do Uchwały nr 186/2020 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia
23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu, regulaminu oraz ceny kursu
przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego

REGULAMIN KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU
NA DORADCĘ PODATKOWEGO
§1. Informacje ogólne
1. Organizatorem kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego jest Krajowa
Izba Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie 02-362, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
nr 3/310.
2. Informacja na temat organizacji kursu zawarta jest na stronie internetowej www.krdp.pl w
zakładce „KURS”.
§2. Zapisy na kurs
1. Zapisy na Kurs dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
kurs@kidp.pl, po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma informację o jego przyjęciu wraz z
formularzem zgłoszeniowym, który należy wypełnić i odesłać do Organizatora.
2. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego i dostosowania się do jego postanowień Uczestnik
jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną
stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
4. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnianie warunków określonych w
Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników, jeżeli liczba osób
chętnych na kurs przekroczy limit dostępnych miejsc bądź rezygnacji z kursu, jeżeli nie
zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników.
6. Informacja potwierdzająca uczestnictwo w kursie wraz z informacjami organizacyjnymi
zostanie wysłana na adres wskazany w zgłoszeniu po zaksięgowaniu płatności z tytułu
uczestnictwa w kursie (całość lub I rata).

§3. Opłata za kurs
1. Koszt brutto uczestnictwa w kursie określony jest w opisie kursu zamieszczonym na stronie
internetowej Organizatora w zakładce KURS.
2. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kurs w równych ratach
(maksimum pięć).
3. Płatność z tytułu uczestnictwa w kursie (całość lub I rata) następuje w terminie do 7 dni od
złożenia formularza zgłoszeniowego.
4. Faktura VAT zostanie wysłana na adres e-mail zgodnie ze wskazaniem w zgłoszeniu.
5. Wpłaty należy dokonać na konto wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział w kursie w
pełnej wysokości.

1.

2.

§4. Warunki rezygnacji
W przypadku rezygnacji z kursu do 15 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu uczestnik ponosi 20% kosztów uczestnictwa w kursie (koszt materiałów szkoleniowych oraz
opłata manipulacyjna), zaś w przypadku rezygnacji po tym terminie uczestnik ponosi 100%
kosztów uczestnictwa w kursie.
Rezygnację z kursu należy przesłać w formie pisemnej na adres e-mail: kurs@kidp.pl.
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Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do Organizatora.

§5. Odwołanie/zmiany organizacyjne kursu przez Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz do zmiany wykładowców, miejsca
i terminu organizacji kursu z przyczyn niezależnych od niego.
2. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany terminu zajęć jeśli z przyczyn losowych
wykładowca nie będzie mógł ich poprowadzić. Uczestnicy kursu zostaną poinformowani o tym
fakcie niezwłocznie.
§6. Materiały szkoleniowe
1. Program kursu oraz materiały szkoleniowe chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i
upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w
dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody
wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji
uzyskanych podczas kursu.
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§7. Reklamacje
Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursu w formie pisemnej do Organizatora.
Reklamacje przyjmowane są w terminie do 14 dni od daty zakończenia kursu. Należy je
składać w formie pisemnej na adres: kurs@kidp.pl.
Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i
nazwisko uczestnika, telefon, adres mailowy), termin kursu, powód reklamacji oraz
uzasadnienie.
Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

