
REGULAMIN
uczestnictwa w Szkoleniach Akademii NOVA
w charakterze modelki/modela

z dnia 1.01.2020r

1. Regulamin reguluje zasady uczestnictwa modelek w szkoleniach z za-
kresu podologii, organizowanych przez Akademię NOVA., wpisaną  do
Rejestru Działalności Gospodarczej nr  , posiadającą  numer NIP  676-
233-39-50, posiadającą numer REGON 120349008 (dalej jako „Akade-
mia NOVA”). Przez „uczestnictwo modela/-ki w szkoleniu” rozumie się
skorzystanie z usługi podologicznej wykonywanej przez klientów szko-
lenia pod nadzorem instruktora szkolenia - dyplomowanego podologa.

2. Na podstawie niniejszego regulaminu Akademia NOVA informuje wy-
branych przez siebie modeli o wybranych szkoleniach. Regulamin sta-
nowi ogólne warunki udziału wybranych modeli w szkoleniach.

3. Informacje dotyczące zasad i organizacji szkoleń i terminach szkoleń są
dostępne na stronie internetowej Akademii NOVA, mogą być przesyła-
ne modelom w formie wiadomości e-mail oraz SMS, jeśli model/-ka wy-
raził/-a zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, jak również są ud-
zielane telefonicznie pod nr. +48 535-830-100 lub mailowo pod adre-
sem biuro@nova-szkolenia.pl

4. Model/-ka jest zobowiązany/-a stawić się na szkolenie punktualnie, bez
osób towarzyszących.

5. Szkolenia odbywają się zwykle w godzinach: 9:00 – 17:00, jednak god-
ziny szkolenia mogą ulegać zmianie, a w szczególności szkolenie może
jednak rozpocząć się lub zakończyć z opóźnieniem. Model/-ka stosow-
nie do bieżących ustaleń z Akademią NOVA będzie brała udział w szko-
leniu w godzinach wcześniej uzgodnionych z prowadzącymi szkolenie.

6. Akademia  NOVA może  odmówić  modelce  uczestnictwa  w  szkoleniu
mimo uprzedniego wybrania jej, jeżeli z przyczyn niezawinionych przez
Akademię NOVA dopuszczenie Modela/-ki do udziału w szkoleniu nie
będzie możliwe. Akademia NOVA poinformuje modela/-kę o odwołaniu
szkolenia niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji – w zależności od
tego,  kiedy  zaistnieją  ww.  przyczyny,  model/-ka  może zostać  o  tym
poinformowana w różnym czasie, (w tym także w dniu szkolenia). W ta-
kim przypadku model/-ka, która została odwołana, jest automatycznie
zapisywana na najbliższy wolny termin szkolenia bez konieczności do-
konywania zapisu osobiście.

7. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.
8. Akademia NOVA nie zapewnia modelom/-kom wyżywienia podczas sz-

koleń.


