Condiții de înscriere la cursurile organizate de CENTRUL DE YUMEIHO SRL
1) OBIECT. Termenii și condițiile generale expuse mai jos (denumiți în continuare "Condiții
generale") reglementează termenii și condițiile cu care CENTRUL DE YUMEIHO SRL. (denumit
în continuare CENTRUL DE YUMEIHO), cu sediul social în Bucuresti, sector 5, str Elev Nicolae
Popovici nr.1, bl P42, sc.2, et.4, ap.41 furnizează Clientului servicii de instruire în cadrul
cursurilor organizate de Centrul de Yumeiho SRL.
2) DEPOZITUL TAXEI DE ÎNSCRIERE. Plata taxei de înscriere pentru cursul ales de Client, în valoare
de 40% din prețul cursului, trebuie să fie plătită indiferent de obținerea certificatelor de
absolvire ale Societatii Române de Yumeiho (SRY) sau ale CENTRULUI DE YUMEIHO.
Imposibilitatea de a plăti diferența de taxă după două zile de la data începerii cursului
îndreptățește CENTRUL DE YUMEIHO să-și exercite retragerea din acord, cu excluderea
imediată a cursantului din incapacitate de plată a cursului.
3) RAMBURSAREA SUMELOR PLATITE. În afara cazurilor de retragere menționate mai jos, la
punctul 5), clientul nu are dreptul la rambursarea taxelor / ratelor plătite în cazul neparticipării
la curs (sau oricare dintre modulele din cadrul unui curs).
4) NUMĂRUL MAXIM DE PARTICIPANȚI LA FIECARE CURS ȘI ANULARE. Fără a aduce atingere
posibilității retragerii taxelor menționate la alineatul (5) pentru cerințele tehnice și
organizatorice, participarea la fiecare curs este limitată la 24 de participanți, cu exceptia
cursurilor la care este anunțată dinainte altă limită a numarului de participanți. Prin urmare,
numai primele 24 de cereri de înscriere, însoțite de depunerea taxei de înscriere, vor fi
acceptate.
În acest scop va fi luată în calcul data primirii de către CENTRUL DE YUMEIHO a transferului
bancar. Clientul recunoaște și acceptă că nu va putea face nici o plângere împotriva CENTRULUI
DE YUMEIHO. Orice sume primite de către CENTRUL DE YUMEIHO vor fi returnate în același
cont bancar din care clientul a facut transferul, sau, în cazul în care plata a fost realizată prin
depunere numerar, returnarea se va face în contul menționat de către Client într-o cerere
scrisă adresată CENTRULUI DE YUMEIHO.
5) ANULAREA CURSULUI
CENTRUL DE YUMEIHO își rezervă dreptul de a informa clientul că ANULEAZĂ CURSUL cel târziu
cu o săptămână înainte de data fixată pentru începerea cursului, prin scrisoare recomandată,
fax, mesaj sau e-mail, trimise la adresa indicată în formularul de înscriere. În acest caz, sumele
primite în urma plății de către CENTRUL DE YUMEIHO vor fi rambursate în același cont bancar
de la care clientul a facut transferul, sau, în cazul în care plata a fost realizată numerar, în
contul menționat de către Client într-o cerere scrisă adresată CENTRULUI DE YUMEIHO.
6) RETRAGEREA DE LA CURS
La rândul său, clientul poate cere retragerea taxei de înscriere printr-o notificare scrisă,
renunțând astfel la participarea la curs, notificarea trebuind să fie primită de către CENTRUL
DE YUMEIHO cu cel puțin treizeci de zile calendaristice înainte de începerea cursului ales. În
acest din urmă caz, părtii care se retrage i se rambursează sumele plătite până la acel moment,
mai puțin 50,00 RON, reprezentând taxe bancare și administrative. In cazul în care taxele de
rambursare depașesc suma de 50.00 RON, deducerea va fi recalculată.
Incepând cu 30 zile calendaristice înainte de începerea cursului nu se vor mai putea retrage
taxele platite decât din motive medicale de urgență (accidentari sau îmbolnăviri grave,
intervenții chirurgicale care opresc cursantul din a putea participa la curs, dovedite cu acte
medicale). În aceste cazuri CENTRUL DE YUMEIHO va reține o suma egala cu 20% din
contravaloarea cursului (în plus față de 50,00 RON pentru taxe bancare administrative),
respectând metodele de rambursare menționate mai sus.
7) ELIMINAREA DIN CADRUL CURSULUI. Instructorii Centrului de Yumeiho își rezerva dreptul de
a-și selecta cursantii, în cazul în care regulamentul de curs și/sau al spațiului în care este
organizat cursul nu este respectat, este deranjată buna desfașurare a cursului și condițiile
necesare pentru o buna însușire a celor predate.
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Pentru a preveni acest lucru, instructorii si organizatorii cursului de Yumeiho sunt împuterniciți
să limiteze accesul la curs celor care nu respectă cele de mai sus.
În aceste cazuri extreme, cursanților care sunt retrași de la curs li se va opri ca și taxă de curs
taxa calculata proportional (pentru numarul de zile la care au participat), facând excepție taxa
de înscriere si suma de 50.00 RON menționată mai sus, care nu se vor returna.
MATERIAL DIDACTIC. Materialul didactic emis de CENTRUL DE YUMEIHO în cursul cursului nu
poate fi reprodus în nici un fel și / sau transferat unei terțe părți, cu excepția permisiunii
prealabile scrise.
INTERDICȚII DE FILMARE ȘI / SAU ÎNREGISTRARE.
Filmarea, fotografierea sau inregistrarea vocală trebuie autorizate anterior.
Orice fel de inregistrare (video, foto, vocala) poate fi folosită doar în scopuri didactice
personale, ele neputând fi facute publice fara acordul scris al Centrului De Yumeiho srl.
DISPOZIȚII FINALE. Prezentele conditii anulează și înlocuiesc orice alta intelegere anterioara
între Client și CENTRUL DE YUMEIHO având același obiect. Orice modificare și / sau integrare
a prezentelor "condiții generale" trebuie făcută în scris sub sancțiunea nulității.
Toate comunicările către client cu privire la acest contract pot fi efectuate de către CENTRUL
DE YUMEIHO SRL in scris, prin e-mail, prin intermediul unei scrisori recomandate, poștă sau
prin fax la adresele indicate de către client în momentul transmiterii formularului de înscriere.
Orice modificare a adreselor Clientului care nu a fost comunicată în scris CENTRULUI DE
YUMEIHO nu poate fi luată in seamă. Toate comunicările pe care Clientul intenționează să le
trimită către CENTRUL DE YUMEIHO în ceea ce privește prezentul acord, trebuie să fie adresate
la datele de contact de pe site-ul www.centruldeyumeiho.ro
Orice ineficiență și / sau invaliditate, totală sau parțială, a uneia sau mai multora dintre aceste
clauze din "Condiții generale" nu implică invaliditatea celorlalte, care sunt pe deplin valabile și
eficiente.
LITIGII
Litigiile dintre părți apărute în legătură cu aceste "Condiții generale" vor fi soluționate în mod
amiabil pe calea negocierilor. În cazul în care nu se poate ajunge la acord comun referitor la
soluționarea amiabilă a litigiului intervenit, acesta va fi soluționat de instanțele judiciare
competente din Bucuresti.

Declar ca am înțeles "Condițiile generale" și sunt intru totul de

acord cu acestea

Prezentul formular este valid numai în cazul în care această casuță este marcata cu [x].
Data completării:
Nume si prenume client:
Semnătură client:

