
Termeni și condiții Barista Institute 

Cursurile Barista Institute sunt legate de termenii și condițiile de mai jos, iar înscrierea la cursuri 
presupune acceptul lor. Termenii și condițiile prezentate se pot modifica fără notificări prealabile. 

ÎNSCRIERE 

1.Înainte de înscrierea la curs, te rugăm să te asiguri că ai citit în întregime descrirea și 
conținutul lui, pentru a te asigura că este în concordanță cu așteptările și nevoile tale. 

2.După completarea formularului de înregistrare și plata, locul tău este rezervat/ confirmat. 

3.Notă importantă: confirmarea înscrierii tale la curs de către Barista Institute aduce cu sine 
existența unui contract legal între părți, în baza acestor termeni și condiții.  

PLATĂ 

4.După confirmarea înscrierii la curs, se va emite o factură proformă. 

5.Pentru finalizarea înscrierii la curs și rezervarea locului, este necesară plata facturii proforme 
în termen de 48 de h de la emitere, nu mai târziu de ziua anterioară începerii cursului.  

6.În urma plății se va emite factura fiscală, ce reprezintă dovada participării la curs. 

CONFIDENȚIALITATE 

7. Datele personale colectate sunt utilizate de către Barista Institute pentru a facilita înscrierea 
la cursuri și de a notifica cursanții de evenimente viitoare, în cazul în care se oferă permisiunea. 

ANULAREA ÎNSCRIERII 

8. În caz de anulare, taxa de participare la curs nu este rambursabilă. 

9. Dacă din diverse motive nu mai poți participa la curs, este posibil să trimiți pe altcineva în 
locul tău 

10. În cazul în care nu sunt înscriși suficienți participanți la un curs, ne rezervăm dreptul de a 
anula sau amâna cursul pentru o dată ulterioară. 

11. În cazul anulării sau amânării cursului de către Barista Institute, persoanele înscrise vor fi 
informate despre situație și vor avea 2 posibilități: să primească rambursarea integrală a taxei 
de înscriere sau ca taxa de înscriere achitată să fie luată în considerare pentru un curs viitor. 
Barista Institute nu poate fi trasă la răspundere pentru alte costuri sau pierderi suferite de 
persoanele înscrise, ce rezultă din anularea cursului, cum ar fi costuri legate de transport, 
cazare etc. 

FORȚĂ MAJORĂ 

12. Barista Institute nu poate fi trasă la răspundere pentru rambursări și taxe sau alte penalizări, 
în cazul în care un curs este anulat din motiv de război, incendiu, greve, acțiuni industriale, 
furtuni, accidente, manifestări civice sau orice alte cauze ce nu se află în controlul său.  

DISPOZIȚII FINALE 



13. Acești Termeni și Condiții, împreună cu informațiile disponibile pe blogul 
www.prajitoriaolivo.ro reprezintă acordul părților referitor la cursuri. Nu sunt acceptate variații 
sau excepții de la Termeni și Condiții, cu excepția unei note semnate și avizate de Directorul 
Companiei. Sunt acceptate ca fiind valabile doar acordurile făcute în scris și nu vor fi luate în 
considerare acorduri verbale între părți. 

http://www.prajitoriaolivo.ro

