CONDIȚII DE PARTICIPARE
la cursul „Renașterea Femeii”
1. Noțiuni utilizate
1.1. Curs – program destinat pentru dezvoltarea personală, realizat prin intermediul
mijloacelor tehnice de comunicare.
2. 1.2. Organizator – Sanda Diviricean, psiholog, trainer de dezvoltare personală.
3. 1.3. Participant - poate fi orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, care a luat

cunoștință în prealabil cu aceste Condiții de participare, le-a acceptat fără rezerve și se
obligă să le respecte.
1.4. Suport de curs – materiale informative și/sau interactive, indiferent de mijloacele de
creare, de modul și de forma de exprimare (scrisă, imprimare audio sau video, imagine și
oricare altele).
2. Participarea la Curs
2.1. Pentru a participa la Curs, solicitantul urmează să efectueze în prealabil înregistrarea la
Curs și să plătească Taxa de participare.
2.2. Înregistrarea se poate face on-line (prin completarea formularului afișat și urmând
instrucțiunile de expediere) sau prin telefon (contactând Organizatorul).
2.3. Prin Înregistrarea la Curs, solicitantul confirmă că a luat cunoștință în prealabil cu aceste
Condiții de participare, le-a acceptat fără rezerve și se obligă să le respecte.
2.4. Taxa de participare urmează a fi plătită integral până la începerea Cursului, în MDL (lei
moldovenești) sau EURO, prin mijloace electronice.
2.5. Calitatea de Participant urmează a fi confirmată de către Organizator doar după
recepționare plății.
2.6. Participantul poate solicita restituirea Taxei de participare în următoarele cazuri: (i) dacă
cel târziu cu trei zile lucrătoare până la începerea Cursului a informat în scris Organizatorul
despre imposibilitatea de a participa la Curs din motive obiective și confirmate
corespunzător; (ii) Organizatorul a anulat Cursul sau a amânat începerea Cursului pentru o
perioadă mai mare de 27 de zile – cererea de restituire poate fi formulată în termen de cinci
zile din data anunțării despre amânarea Cursului.
2.7. După începerea Cursului și în oricare alte cazuri, Taxa de participare nu se restituie și
reprezintă costurile pentru organizarea Cursului.
3. Desfășurarea Cursului
3.1. Cursul se va desfășura prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicare (aplicația
mobilă și desktop „ZOOM”), Organizatorul având obligația de prudență și diligență la
desfășurarea Cursului.
3.2. Suportul de curs este protejat prin lege și reprezintă proprietatea intelectuală pe care
Organizatorul o poate valorifica doar la realizarea și pe durata Cursului.

3.3. Participantul se obligă să realizeze sarcinile pentru desfășurarea Cursului, în termenele și
în conformitate cu instrucțiunile comunicate de către Organizator.
3.4. Participantul se obligă să păstreze confidențialitatea Suportului de curs și să utilizeze
toate materialele doar personal și exclusiv în scopul realizării Cursului.
3.5. Participantul se obligă să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală asupra
Suportului de curs (toate materialele primite sau care i-au devenit cunoscute în legătură cu
Cursul) și să nu le comunice în nici un fel oricărei alte persoane, nici să le publice sau să le
pună la dispoție sau să le reproducă sau să le valorifice în oricare alt fel, decât în condițiile
expuse supra și doar pe durata Cursului.
3.6. Participantul se obligă să respecte toate angajamentele expuse supra, în permanență, fără
nici o limitare în timp sau în spațiu sau de altă natură.
3.7. Participantul are libertatea de a comunica datele sale personale, iar prin transmiterea
datelor sale către Organizator, Participantul își exprimă acordul expres și fără echivoc ca
datele să fie prelucrate de către Organizator și personalul implicat, pentru a asigura realizarea
Cursului.
4. Dispoziții finale
4.1. În cazul apariției unor neînțelegeri între Participant și Organizator, părțile vor depune
eforturi pentru soluționarea lor pe cale amiabilă.
4.2. Prealabil adresării către autoritățile statului, Participantul este obligat să formuleze
pretențiile sale într-o cerere scrisă adresată Organizatorului.
4.3. Dacă în termen de 30 zile, Organizatorul nu va răspunde la cererea Participantului sau
acesta nu va fi mulțumit de răspunsul primit, Participantul se poate adresa autorităților
competente.
4.4. Autoritățile împuternicite cu soluționarea litigiilor între părți sunt autoritățile competente
ale Republicii Moldova și cu aplicarea legislației Republicii Moldova. 4.5. Organizatorul își
rezervă dreptul de a modifica oricând și unilateral Condițiile de participare, despre care va
informa suplimentar Participantul, acesta având dreptul să le refuze și să abandoneze Cursul,
fără a pretinde oricare prejudicii decât restituirea proporțională a Taxei de participare.

