
REGULAMIN Program MBS by Effie 

1. Program MBS by Effie, zwany dalej „Szkołą” organizowany jest przez Stowarzyszenie 

Komunikacji Marketingowej SAR z Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

2. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Szkole wynosi 19.000,00 zł netto (cena dla 

pracowników agencji członkowskich SAR) i 20.000,00 zł netto (cena dla pracowników 

firm niezrzeszonych w SAR). Kwota ta obejmuje - w każdym z 16 dni szkoleniowych- 8 

godzin szkoleniowych (łącznie  128 godzin szkoleniowych), przerwy kawowe oraz 

lunch, a także materiały szkoleniowe z zajęć. 

3. Podstawą uczestnictwa w Szkole jest przesłanie wypełnionego i podpisanego 

Formularza Zgłoszeniowego oraz Formularza Osobowego wraz z niniejszym 

Regulaminem- na następujący adres e-mail Organizatora: aneta.jodko@sar.org.pl. 

4. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje Komisja Rekrutacyjna, na podstawie 

przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej, 

przeprowadzonej osobiście lub on-line przez upoważnionego przedstawiciela Szkoły. 

5. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na listę Uczestników, Organizator zawiadomi 

Uczestnika oraz Zgłaszającego za pośrednictwem poczty e-mail. 

6. Warunkiem udziału w Szkole jest wpłata (po otrzymaniu zawiadomienia, o którym 

mowa w pkt. 5) pełnego kosztu uczestnictwa- na co najmniej 14 dni przed terminem I 

zjazdu- na rachunek bankowy Organizatora: Stowarzyszenie Komunikacji 

Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, nr konta: 27 1090 1056 0000 

0000 0602 5684. Brak pełnej zapłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w 

Szkole, z zastrzeżeniem poniższego pkt. 7. 

7. Istnieje możliwość dokonania wpłaty kosztu uczestnictwa w ratach. W przypadku 

płatności ratalnej cena Szkoły pozostaje niezmienna. O wyborze tej formy płatności 

należy poinformować Organizatora, na podany powyżej adres e-mail. W przypadku 

płatności ratalnej, liczba i wysokość rat, ustalana jest indywidualnie. Termin płatności 

pierwszej raty przypada na 14 dni przed datą I zjazdu. 

8. Po dokonaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi 

przedstawionymi w Formularzu Zgłoszeniowym. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia, na inne położone w 

Warszawie. W przypadku takiej zmiany, Organizator poinformuje o niej Uczestników 

za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 

10. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Szkole jest możliwa do 30 dni przed 

terminem I zjazdu. W takim wypadku Organizator zwróci wpłacającemu w całości 

zapłaconą dotychczas należność. Rezygnację należy zgłosić na adres e-mail 

Organizatora wskazany w pkt. 3. W przypadku rezygnacji po upływie ww. terminu, a 

także w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach Szkoły, nie przysługuje zwrot 

wpłaconych należności. 



11. Uzyskanie przez Uczestnika Dyplomu ukończenia Szkoły wymaga 80 (słownie: 

osiemdziesięcio) procentowej obecności w zajęciach we wszystkich dniach 

szkoleniowych oraz pozytywnego zaliczenia obrony pracy dyplomowej. 


