TERMENI ȘI CONDIȚII SERVICII
Sc. Life & Live Events srl, în calitate de furnizor de servicii de formare profesională și alte cursuri (cursuri de
specializare/perfecționare acreditate ANC și Institutul Theta Healing ThinK SUA/cursuri dezvoltare personală) va
aduce la cunoștință următoarele termene și condiții:





















Înscrierea la programele organizate de Sc. Life & Live Events srl se va realiza cu cel puțîn 20 zile înainte, pentru
cursurile autorizate ANC(Consilier și Formator) și 7 zile pentru celelalte cursuri (Theta Healing, workshop-ul ,,
Inițiere în CMA’’..etc) în conformitate cu programarea afișată pe site-ul nostru www.tratamentenergetic.ro.
După aceste termene, întrebați dacă mai sunt locuri.
Puteți să va considerați înscriși la cursurile noastre după ce ați făcut dovadă achitării rezervarii locului la cursul
ales și ați trimis informațiile de identificare prin e-mail: tratament.energetic@yahoo.com,
sms,whats’up(tel:0744353949)
Atenție!Plata rezervarii locului nu se restituie în cazul în care va decideți să va retrageți de la curs.
Achitarea taxei de înscriere reprezintă acordul clientului de a respectă termenii și condițiile expuse în prezentul
document.
Participarea la cursurile de specializare acreditate ANC este condiționată de completarea dosarului personal cu
documentele solicitate, conform legislației în vigoare și a procedurii ANC. Dosarele incomplete duc la
imposibilitatea susținerii examinării. Dosarul personal se preda/trimite printat/scanat și semnat CONFORM CU
ORIGINALUL, pe fiecare copie, la începutul fiecărei sesiuni de curs.
Nu se acceptă dosarele incomplete.
SC Life & Live Events SRL își rezervă dreptul de a amână un program de formare o singură dată față de dată
programării inițiale.
În cazul în care furnizorul de formare amână programul de un număr mai mare decât cel prevăzut, acesta se obligă
să returneze integral contravaloarea taxei de înscriere către clienții înscriși la programul de formare în cauza, dacă
aceștia solicită acest lucru în scris și nu sunt de acord cu reprogramarea cursului. Returnarea se va face în maxim
30 zile de la dată solicitării, în baza cererii de returnare.
Retragerea de la programele de formare organizate de Sc. Life &Live Events srl, se va realiza cu minim
7 zile lucrătoare înainte de dată organizării programului, printr-o solicitare trimisa de către client pe adresa
tratament.energetic@yahoo.com.
În cazul exprimării în scris a dorinței de retragere în termenul precizat, contravaloarea serviciilor achitate (taxa de
curs) va fi returnată integral, mai puțin rezervarea locului(200 ron, în funcție de curs) în termen de maxim 30
de zile de la dată înaintării solicitării.
În cazul în care solicitarea este transmisă cu mai puțin de 7 zile lucrătoare înainte de dată începerii cursului,
returnarea taxei de înscriere nu este posibilă.
În cazul în care SC Life & Live Events SRL amână sau anulează din motive proprii un curs programat, se obligă să
returneze integral contravaloarea taxei, inclusiv taxa de rezervare a locului către clienții înscriși la curs, dacă aceștia
solicită acest lucru în scris și nu sunt de acord cu reprogramarea cursului. Returnarea se va face în maxim 30 zile de
la dată solicitării. Cererea de returnare a taxei de participare se va face in maxim 14 zile lucratoare de la data
inscrierii la unul dintre cursurile organizate de firma noastra. Orice cerere care depaseste acest termen nu va mai fi
luata in considerare.
Confirmarea organizării cursurilor se realizează cu maxim 24 ore înaintea de începerea acestora efectiv.
,,SC Life & Live Events SRL” își rezervă dreptul de a modifică prețurile și ofertele transmise pentru produsele
/programele comercializate.
Taxa de examinare și eliberare certificat se achita obligatoriu cu seria de proveniență.
Life & Live Events srl poate organiza cursuri acreditate ANC și/sau programe de instruire specializate, la cerere, la
sediul beneficiarului. Pentru detalii și oferte personalizate, va rugăm să transmiteți solicitarea dvs. la:
tratament.energetic@yahoo.com
Diplomele se emit în termen 30 zile lucrătoare de la dată susținerii examinării.

Multumim!

