
 

 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ SONOPUB sp. z o.o. 

dotyczy szkolenia hybrydowego (dwudniowy kurs stacjonarny oraz kurs on-line), 

zatytułowanego „Ultrasonografia w stanach nagłych – kurs podstawowy”, prowadzonego 

w terminie: 27-28 stycznia 2023 r. 

 

I. Regulacje szkolenia organizowanego przez SONOPUB sp. z o.o. 

 

1. Szkolenie hybrydowe w zakresie ultrasonografii, zatytułowane „Stany nagłe – 

kurs podstawowy”, jest organizowane przez SONOPUB sp. z o.o. dalej 

określanym jako SONOPUB lub organizator, a także my, nas, nasze. 

 

2. Dyrektorem dydaktycznym szkolenia jest dr hab. n. med. Natalia Buda. 

 

3. Szkolenie zatytułowane „Ultrasonografia w stanach nagłych – kurs 

podstawowy” jest dedykowane lekarzom w trakcie specjalizacji oraz 

specjalistom chorób wewnętrznych, pulmonologii, medycyny rodzinnej, 

anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, a także 

ratownikom medycznym i studentom kierunków medycznych. 

 

4. Tematyka szkolenia obejmuje: guzikologię i optymalizację ustawienia aparatu 

USG, anatomię płuc w badaniu ultrasonograficznym, płyn w jamach 

opłucnowych, odmę jam opłucnej, obrzęk płuc (kardiogenny i niekardiogenny), 

zapalenie płuc, niedodmę (z ucisku i resorpcyjną), zmiany o charakterze 

nowotworowym, zatorowość płucną, USG płuc w COVID-19, IVC/Ao, FAST, 

eFAST, BLUE protocol, podstawowe projekcje w echo serca, anatomię serca 

w echokardiografii, normy pomiarów w echokardiografii, FATE, RUSH oraz 

wkłucia pod kontrolą USG. 

 

5. Szkolenie jest w całości prowadzone w języku polskim. 

 

6. Szkolenie obejmuje łącznie 10 godzin zajęć praktycznych i warsztatowych oraz 

20 wykładów dostępnych on-line po zalogowaniu na stronie internetowej 

www.sonopub.com dla osób, które dokonały zakupu uczestnictwa  

w szkoleniu. 

 

7. Zajęcia stacjonarne (praktyczne i warsztatowe) są prowadzone w grupach 

maksymalnie 4-osobowych. Minimalna liczba Uczestników to 8 osób. 

 

8. Po zakończonym szkoleniu Uczestnik otrzymuje certyfikat SONOPUB  

z punktami edukacyjnymi (zostanie przyznana właściwa liczba punktów 

edukacyjnych zgodnie z programem szkolenia). 

http://www.sonopub.com/


 

9. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu jest: 

o odsłuchanie wykładów dostępnych on-line 

o aktywne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych 

o wniesienie pełnej opłaty szkoleniowej 

 

II. Termin, godziny i koszty prowadzonego szkolenia. 

1. Termin kursu: piątek, 27 stycznia 2023 r., w godzinach od 15:00 do 19:45 oraz 

sobota, 28 stycznia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 17:00, ENDOMED 

Centrum Diagnostyki Medycznej Gdańsk Kowale, ul. Staropolska 32B 

2. Wykłady on-line będą dostępne na stronie www.sonopub.com w zakładce 

Aktywne produkty od momentu zakupu (tj. dokonania płatności) do dnia  

1 marca 2023 r. (czyli 30 dni po zakończeniu szkolenia stacjonarnego  

w Gdańsku). 

3. Całkowity koszt kursu wynosi 2400,00 zł (brutto). Cena nie obejmuje kosztów 

dojazdu oraz zakwaterowania. 

 

III. Zasady płatności za zamówienie szkolenia SONOPUB sp. z o.o. 

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu realizowane jest za pośrednictwem strony 

internetowej www.sonopub.com. 

 

2. Płatność za udział w szkoleniu realizowana jest za pośrednictwem strony 

internetowej www.sonopub.com w momencie dokonywania zakupu. Płatność 

realizowana jest za pomocą systemu szybkich płatności TPay. 

 

3. Kupujący otrzymuje fakturę VAT za zakup uczestnictwa w szkoleniu drogą 

elektroniczną (jako załącznik .PDF w wiadomości mailowej przesłanej 

bezpośrednio po dokonaniu płatności). Faktura VAT wystawiona jest na dane 

podane w momencie dokonywania zakupu. 

 

4. Rezygnacje i zwroty. W związku z otrzymaniem dostępu do treści cyfrowych 

(nagrania wideo – wykłady on-line) w momencie zakupu opłata za udział  

w szkoleniu nie podlega zwrotowi.  

 

4.1. W przypadku odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie 

Organizatora, wpłacona kwota za udział w szkoleniu podlega 100 % 

zwrotowi.  

4.2. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn losowych (np. 

wprowadzenie nowych restrykcji związanych z pandemią COVID-19 

uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego) do 14 

dni przed datą szkolenia, Organizator zwróci Zamawiającemu 100% 

wartości szkolenia. Jeśli zaś szkolenie z przyczyn losowych odwołane 
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zostanie w terminie krótszym niż 14 dni zaproponowany zostanie nowy 

termin szkolenia. 

4.3. Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną w terminie 21 dni 

na rachunek Wpłacającego lub przeksięgowane na kurs w innym 

terminie wskazanym przez Wpłacającego. 

 

IV. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych. 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych 

osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności 

szkoleniowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie. 

2. SONOPUB sp. z o.o. dokonuje wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe 

zostały przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz w celu 

wysłania aktualnej oferty szkoleniowej. 

 

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. 

zmianami), Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do 

realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia 

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.  

W powyższych przypadkach prosimy o kontakt mailowy: office@sonopub.com.  

 

4. SONOPUB sp. z o.o. nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom 

danych o Użytkownikach strony www.sonopub.com. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022 r. 

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych 

praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy 

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176). 

3. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane 

zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia 

umowy sprzedaży. 
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