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Termos e condições gerais para seminários 
 

Registro, confirmação de registro e fatura 
Os participantes * interior pode se inscrever com a ficha de inscrição no site, por e-mail, por 
carta e fax. Com a confirmação do registro, os participantes recebem a fatura. O valor da fatura 
deve ser pago imediatamente. 
 

Cancelamento de registro 
O cancelamento do seminário reservado 14 dias antes do início contra uma taxa de 
processamento de 60, - EUR possível. A transferência de um seminário reservado para outra 
data é possível até 14 dias antes do início do evento. 
Se cancelado posteriormente, 50% da taxa do evento será cobrada como taxa de cancelamento. 
Em caso de não comparecimento no seminário, a taxa de participação será devida na íntegra. 
Um crédito posterior não é possível neste caso. 
 
A partir do cálculo de processamento e cancelamento encargos que vemos a partir de quando 
outro assinante * é convocado para esse seminário e este substituto a um contrato relativo a 
participação organização vem através da nossa confirmação de inscrição. 
 

Nas ofertas, The Journey 'e' Camp Encontro', é aplicável o seguinte: 
Se Anmeldestornie-degrau antes das / os participantes receberão * volta para o valor total a 
quatro semanas, se ele / ela encontra outra pessoa para his / her Spot ocorre. Se este não for o 
caso, retemos metade do valor pago. Em caso de cancelamento tardio ou não comparência, nós 
manteremos o valor total. 
 

Descontos 
Relatado início pássaros desconto será concedido se o pedido tiver sido recebida 4 semanas 
antes do seminário começa. As pessoas que recebem a taxa de estudante não receberão um 
desconto antecipado. Uma combinação de várias campanhas de desconto geralmente não é 
possível. 
 
 

Responsabilidade dos participantes 
Os participantes * dentro reconhecer que eles são responsáveis durante o seminário na íntegra 
para a sua própria saúde física e mental. Você reconhece que todas as etapas e ações tomadas 
por eles durante o evento estão dentro de sua área de responsabilidade. 
Para seminários que acontecem no exterior, os participantes são convidados a decidir por si 
próprios se querem ou não fazer um seguro de saúde no exterior. Não assumimos 
responsabilidade por possíveis danos. 
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Jurisdição 
Em caso de litígios decorrentes de contratos celebrados no âmbito da aplicabilidade destas 
Condições RPU-a, jurisdição sobre ações de clientes, se os tribunais ou tribunais do lugar onde o 
cliente é residente no comando alemão. Para reclamações da Coaching Spirale GmbH, os 
tribunais alemães são responsáveis. 
 

Alteração dos termos e condições gerais / reserva de alteração 
Reservamo-nos o direito de alterar estes termos e condições unilateralmente, se for necessário 
para se adaptar à mudança das condições legais ou técnicas. 
 

Cláusula de separabilidade 
Se qualquer disposição destes Termos e Condições for inválida, a validade das disposições 
restantes não será afetada. 
 
(a partir de 12.03.2019) 
 


