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ZASADY ORGANIZOWANIA WARSZTATÓW FM MOBILE 

 

1 . WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ FM MOBILE  

 

a) Organizatorem warsztatów „Bieg po Sukces” jest FM GROUP Mobile sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu: 51-129 przy ul. 

Żmigrodzkiej 247, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000285976, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625, której kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi 50.000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zwana dalej „FM MOBILE”. 

b) FM MOBILE ogłasza terminy kolejnych edycji warsztatów na stronie: fmmobile.pl/workshop/. 

c) Aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać zgłoszenie na stronie fmmobile.pl/workshop/. 

d) FM MOBILE decyduje o ilości osób mogących brać udział w warsztatach. 

e) FM MOBILE pobiera opłatę za udział w warsztatach w wysokości określonej w ogłoszeniu kolejnej edycji warsztatów. 

f) Aby potwierdzić swój udział w warsztatach należy uiścić opłatę najpóźniej do 7 dni od zarejestrowania zgłoszenia. Brak 

wpłaty wpisowego w terminie podanym przez organizatora jednoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji miejsca dla danego 

Partnera Biznesowego. 

g) O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

h) FM MOBILE zapewnia kadrę szkoleniową niezbędną do przeprowadzenia warsztatów. 

i) FM MOBILE zapewnia miejsce do przeprowadzenia warsztatów. 

j) FM MOBILE zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników. 

k) FM MOBILE zapewnia serwis w przerwach kawowych, chyba ze dla danej edycji warsztatów podana jest inna informacja. 

l) FM MOBILE zapewnia posiłek podczas przerwy obiadowej, chyba ze dla danej edycji warsztatów podana jest inna 

informacja. 

m) FM MOBILE zapewnia certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. 

n) Absolwent warsztatów „Bieg Po Sukces” otrzymuje po wzięciu udziału w warsztatach dostęp do dedykowanego programu 

motywacyjnego. 

o) Warsztaty otwarte są dla wszystkich struktur. 

2 . WARSZTATY ORGANIZOWANE NA ZAPROSZENIE  

 

a) FM MOBILE przeprowadza warsztaty wyjazdowe na zaproszenie Partnerów Biznesowych. 

b) Zapraszający zobligowany jest wówczas do zapewnienia miejsca, gdzie odbędą się planowane warsztaty. 

c) Miejsce organizowanych warsztatów musi być optymalne pod względem termicznym oraz przestrzennym dla uczestników 

warsztatów, jak i kadry szkoleniowej. 

d) Warsztaty FM MOBILE przeprowadza bezpłatnie na zaproszenie organizatora. 

e) Termin w jakim odbędą się warsztaty należy ustalić z FM MOBILE nie później niż na 30 dni wcześniej przed ich planowaną 

datą. 

f) FM MOBILE zapewnia kadrę szkoleniową niezbędną do przeprowadzenia warsztatów. 

g) FM MOBILE zapewnia dojazd oraz nocleg dla osób przeprowadzających szkolenie. 

h) FM MOBILE zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów. 

i) FM Mobile zapewnia certyfikaty  potwierdzające udział w warsztatach. 

j) Organizator przekazuje FM MOBILE listę uczestników warsztatów nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem odbycia 

się szkolenia. 

k) Maksymalna liczba uczestników warsztatów to 70 osób. 

l) Minimalna liczba uczestników warsztatów to 30 osób. 

m) Lista uczestników zawierać musi: 

❖ Imię i nazwisko uczestnika 

❖ Jego numer Partnera Biznesowego 

❖ Adres e-mail 

❖ Numer telefonu 

n) Organizator zapewnia zaplecze techniczne potrzebne do przeprowadzenia warsztatów: 

❖ Rzutnik multimedialny 

❖ Nagłośnienie 

❖ Flipchart z pisakami. 

o) Organizator zapewnia kadrze szkoleniowej posiłek w trakcie warsztatów. 

p) Organizator o zapewnieniu uczestnikom serwisu kawowego w przerwach warsztatów. 

q) Organizator lub osoba przez niego wskazana powinna być obecna na warsztatach, oraz dostępna przed warsztatami dla kadry 

szkoleniowej FM Mobile 

r) Organizator jest osoba kontaktową do wszelkich spraw technicznych, i w jego obowiązku spoczywa spełnienie wszystkich 

podanych wyżej wymogów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. 

s) W przypadku, gdy organizator nie sprosta powyższym wymaganiom, FM Mobile zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania 

kolejnych zaproszeń od organizatora. 

 


