Regulamin kursów w Akademii Liderów Branży Health & Beauty

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w kursach organizowanych przez Wyższą
Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z siedzibą, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920
r. nr 18 02 -366 Warszawa, NIP 529 16 78 903, REGON 015592523, zwanej dalej „
Organizatorem” we współpracy z określonym przedstawicielem otoczenia społeczno –
gospodarczego współpracującym z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,
zwanym dalej „Partnerem” w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą Akademia
Liderów Brażny Health & Beuaty.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021 r. do odwołania.

§ 2 Definicje








Moduł – pakiet spotkań dydaktycznych [kursów] z danego obszaru tematycznego.
Moduł składa się z kilku kursów.
Kurs – jednodniowe lub kilkudniowe spotkanie dydaktyczne mające w nazwie słowo
„szkolenie” „ kurs” lub „warsztat” dotyczące określonej tematyki.
Kurs online – spotkanie dydaktyczne w całości organizowane w systemie nauczania na
odległość (e-learning) na platformie e-learningowej.
Kurs hybrydowy – spotkanie dydaktyczne organizowane w systemie mieszanym:
spotkanie dydaktyczne w formie tradycyjnej [stacjonarnej] we wskazanym przez
Organizatora miejscu oraz e-learning na platformie e-learningowej.
Uczestnik kursu – osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w kursie poprzez przesłanie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zwana dalej Uczestnikiem.
Zgłaszający na kurs – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do wpłaty należności
za wybrany kurs, zwany dalej Zgłaszającym.

§ 3 Kursy

1. Organizator realizuje kursy w zakresie i terminach opisanych w ofercie.
2. Informacja o kursach zaplanowanych przez organizatora przekazywana jest
potencjalnym uczestnikom w formie opisu kursu [tj. informacji o prowadzącym,
terminie, kosztach, lokalizacji szkolenia] opublikowanego na stronie internetowej
Organizatora wsiiz.pl oraz innych działań promocyjnych.
3. Kursy będą realizowane na podstawie zgłoszenia przekazanego przez Zgłaszającego.

4. Spotkania dydaktyczne [kursy] wchodzące w skład modułów mogą być prowadzone
metodami kształcenia na odległość, w tym z wykorzystaniem platformy e-learningowej
oraz metodami kształcenia w formie tradycyjnej [stacjonarnej] oraz z wykorzystaniem
technik mieszanych – hybrydowych ( kształcenie na odległość oraz kształcenie w
formie stacjonarnej).

§ 4 Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia
online dostępnego na stronie internetowej Organizatora: wsiiz.pl.
2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Organizator skontaktuje się
z Uczestnikiem kursu drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych w celu
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz uzgodnienia dalszych warunków uczestnictwa
w kursie.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest otrzymanie przez Organizatora, formularza
zgłoszeniowego oraz uiszczenia opłaty na wskazane konto bankowe Partnera najpóźniej
na
3 dni robocze przed jego rozpoczęciem
4. Za datę zgłoszenia uczestnictwa w kursie uważa się, datę wpływu na konto bankowe
Partnera kwoty należnej za udział w kursie.
5. Po upływie terminu wymienionego w § 4, ust. 3 Zgłoszenie uczestnictwa w kursie jest
dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem,
przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie wymienionej w § 4, ust.
1, oraz potwierdzenia uiszczenia należnej opłaty za kurs.
6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją
warunków uczestnictwa w kursie zawartych w niniejszym Regulaminie.
7. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcie Zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie kursu będzie
już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą
przewidział Organizator dla danego kursu.

§ 5 Ceny kursów i warunki płatności

1. Wysokość opłaty za kurs podana jest w informacji o jego organizacji zamieszczonym
na stronie Organizatora, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych
Zgłaszającemu na dany kurs.
2. Ceny kursów obejmują: koszt kursu, w tym komplet materiałów niezbędnych do
realizacji kursu, certyfikaty etc.
3. Zgłaszający na kurs, który zgłosił się poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do wniesienia opłaty na wskazane konto
bankowe Partnera zgodnie z terminem § 4 ust. 3.

4. Wszelkie sprawy finansowe wynikające z tytułu uczestnictwa w kursie rozliczane są
pomiędzy Zgłaszającym się na kurs, a Partnerem.
5. Ewentualne odstępstwa od § 5 ust. 4 muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
6. Opłatę za kurs należy wnieść na rachunek bankowy wskazany w mailu
potwierdzającym zgłoszenie.
7. Po zaksięgowaniu całości opłaty za kurs Partner wystawi potwierdzenie płatności, które
zostanie wysłane przez Partnera na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
8. Partner na życzenie uczestnika kursu wystawi i prześle Zgłaszającemu na dany kurs
fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w module.
9. W przypadku nie dopełnienia przez Zgłaszającego na szkolenie obowiązków
wynikających z warunków płatności określonych w § 5, ust. 3 Organizator zastrzega
sobie prawo wykreślenia Zgłaszającego na dany kurs z listy uczestników.

§ 6 Zmiana terminu kursu przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub do jego odwołania w
terminie do 5 dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
2. Organizator, w wypadku odwołania kursu informuje o tym fakcie Zgłaszającego na
kurs. Informacja dotycząca odwołania kursu jest przekazywana telefonicznie lub
przesyłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na kurs wydaje
dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za kurs tj.:
a) zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była
płatność,
b) pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty
za uczestnictwo w kursie, które odbędzie się w innym/ późniejszym terminie.
4. Organizator poinformuje drogą mailową Zgłaszającego na kurs o wyznaczeniu
kolejnego terminu kursu.

§ 7 Rezygnacja

1. Złożenie pisemnej rezygnacji (za pośrednictwem skrzynki mailowej) z udziału w
szkoleniu, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem kursu, nie pociąga za sobą
żadnych obciążeń finansowych dla Zgłaszającego (decyduje data wpływu wiadomości
mailowej).
2. W przypadku złożenia rezygnacji od 2 do 1 dnia roboczego przed terminem rozpoczęcia
kursu, Zgłaszającemu przysługuje zwrot w wysokości 50% wpłaconej ceny za kurs.
3. W przypadku złożenia rezygnacji krótszym niż 1 dzień roboczy przed terminem
rozpoczęcia kursu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, a wcześniej
wpłacone przez Zgłaszającego kwoty nie podlegają zwrotowi.
4. Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika, wskazanego
przez Zgłaszającego, w porozumieniu z Organizatorem.

§ 8 Rabaty i dodatkowe bonusy dotyczące uczestnictwa w kursie/module

1. Studentom i Absolwentom Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Organizator/ Partner może przyznać rabat na udział w organizowanych kursach.
2. Uczestnicy kursu mogą otrzymać dodatkowe bonusy, zgodnie z zasadami i kryteriami
określonymi dla danego kursu/modułu.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez
Zamawiającego jest Organizator oraz Partner.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U.
2018 poz. 1000) Organizator i Partner nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają
zgromadzonych danych osobowych Uczestników i Zgłaszających innym podmiotom.
Dane osobowe Uczestników podane przez Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres,
numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako
informacje
w
najwyższym
stopniu
poufne
i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a
Organizatorem i Partnerem.
3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą
przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i
usługach.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz
żądania ich usunięcia.

§ 10 Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie
czternastu dni od daty zakończenia kursu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie
do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§11 Warunki ukończenia

1. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie, zgodnie z zasadami
i kryteriami określonymi dla danego kursu/modułu.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

