
REGULAMIN SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ LUS.EXPERT 

dotyczy kursu ONLINE, zatytułowanego „Ultrasonografia point of care (płuca, serce, naczynia) – 

poziom I”, prowadzonego w terminie:  27 luty 2021r. 

 

I Regulacje kursu organizowanego przez LUS.expert 

1. Szkolenie ONLINE w zakresie ultrasonografii, zatytułowane „Ultrasonografia point of care 

(płuca, serce, naczynia) – poziom I”  jest organizowane przez Indywidualna Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska, Natalia Buda w Polska, dalej określanym jako LUS.Expert lub 

organizator, a także my, nas, nasze.  

2. Dyrektorem dydaktycznym szkoleń LUS.expert jest dr n. med. Natalia Buda 

3. Szkolenie zatytułowane „Ultrasonografia point of care (płuca, serce, naczynia) – poziom I” 

jest dedykowane dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz specjalistom chorób wewnętrznych, 

pulmonologii, medycyny rodzinnej, anestezjologii oraz medycyny ratunkowej, a także 

ratownikom medycznym i studentom kierunków medycznych. 

4. Tematyka szkolenia obejmuje swoją tematyką ultrasonografię płuc, serca, IVC, żył głębokich.  

5. Szkolenie jest w całości prowadzone w języku polskim. 

6. Kurs obejmuje łącznie 8 godzin szkoleniowych zajęć teoretycznych. 

7. Zajęcia są prowadzone na platformie internetowej w grupach do 15 osób. Minimalna liczba 

uczestników wynosi 8 osób. 

8. Po zakończonym szkoleniu kursant otrzymuje certyfikat LUS.expert. 

9. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa w kursie jest: 

- obecność na zajęciach teoretycznych  

- aktywne uczestnictwo w zajęciach 

-  wniesienie pełnej opłaty szkoleniowej 

II Termin, godziny i koszty prowadzonego szkolenia 

1. Termin kursu: 27 luty 2021r. w sobotę, w godzinach: 9.oo do 18.30.    

2. Całkowity koszt kursu wynosi 500,00zł (brutto).  

II Zasady płatności za zamówione szkolenia LUS.expert  

1. Po wysłaniu zgłoszenia drogą mailową (e-mail: training@lus.expert),  Klient dokonuje 

płatności przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego 

banku na numer konta  

91 1050 1764 1000 0092 2907 9810 i w terminie nie krótszym niż 1 tydzień przed 

szkoleniem.   

2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu powinno zawierać pełne dane do faktury. Faktura zostanie 

wystawiona jeśli klient wyrazi taką wolę w zgłoszeniu mailowym. W przeciwnym razie 

zostanie wystawiony paragon. 

3. Rezygnacja ze szkolenia i zwroty.  

Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać wysłana drogą mailowa (pod adres e-mail: 

training@lus.expert) do LUS.expert w formie pisemnej lub drogą pocztową na adres: ISPL, 

Natalia Buda, ul. Prez. L. Kaczyńskiego 24A/87, 80-365 Gdańsk, Poland. Termin złożenia 

rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do LUS.expert.   

3.1. W przypadku rezygnacji z kursu, w terminie dłuższym niż 1 tygodnie przed planowanym 

rozpoczęciem szkolenia, organizator zwróci zamawiającemu 100% wartości szkolenia. 

3.2.  W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, w terminie krótszym niż 1 tygodnie przed 

planowanym rozpoczęciem szkolenia, wpłacona kwota NIE podlega zwrotowi. 

3.3. W przypadku odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie organizatora, wpłacona 



kwota za udział w szkoleniu podlega 100 % zwrotowi.  

3.4. Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną w terminie 21 dni na rachunek 

wpłacającego lub przeksięgowane na kurs w innym terminie wskazanym przez wpłacającego. 

 III Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze 

zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku 

prowadzenia działalności szkoleniowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie. 

2. LUS.expert dokonuje wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe zostały przetwarzane 

wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz w celu wysłania aktualnej oferty szkoleniowej. 

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo 

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla 

którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania 

przetwarzania jego danych osobowych. W powyższych przypadkach prosimy o kontakt mailowy: 

privacy@lus.expert. 

4. LUS.expert nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach 

strony www.lus.expert.  

V Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2019r. 

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. 

poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176). 

3. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie 

z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży.  

 


