Regulamin
szkoleń w tym szkoleń i konferencji online
I. ORGANIZATOR FORM SZKOLENIOWYCH
1. Organizatorem szkoleń jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum
Szkoleniowo-Doradcze HEN, ul. Goździkowa 11, 35-604 Rzeszów, zwany dalej CSD
HEN
Siedziba Organu znajduje się przy ul. Goździkowej 11, 35-604 Rzeszów
Kontakt: e-mail: sekretariat@fundacjahicetnunc.pl , tel: 518 477 497
II. KONFERENCJE/ SZKOLENIA /SZKOLENIA ONLINE
1. Centrum Szkoleniowo-Doradcze HEN realizuje formy szkoleniowe w zakresie
i terminach szczegółowo opisanych na stronie placówki doskonalenia:
www.fundacjahicetnunc.pl lub ustalane indywidualnie z osobą/placówką
zamawiającą daną formę szkolenia
2. Tematyka szkoleń i konferencji opracowana jest przez Dyrektora Centrum
Szkoleniowo-Doradczego HEN, Superwizora Centrum Szkoleniowo-Doradczego HEN,
przy czym CSD HEN zastrzega sobie zmianę tematyki bez podania przyczyny.
Tematyka szkoleń oraz ich forma - na indywidualne zamówienia ustalana jest ze
stroną zamawiającą daną formę.
3. Szkolenia/ konferencje mogą być organizowane w formie bezpłatnej lub płatnej. Przy
każdej formie określono formę i koszt oraz sposób zgłoszenia się.
III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w wybranej formie szkolenia jest ilość wolnych miejsc oraz
przesłanie zgłoszenia- każda forma na swoje zgłoszenie, które znajduje się na stronie
z informacją o danym szkoleniu: www.fundacjahicetnunc.pl/szkolenia - za wyjątkiem
zgłoszeń danej placówki na szkolenie zamawiane przez nią- indywidualne formy
2. O udziale w wybranej formie decyduje kolejność zgłoszenia- przy każdej formie
szkolenia jest opis kolejnych kroków aby zgłosić udział w wybranym szkoleniu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania wybranej formy, jeżeli lista
Uczestników wybranej formy szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku
niezgłoszenia się minimalnej liczby osób- jeśli taką liczbę uczestników określił dla
wybranej formy.
4. Organizator decyduje o ostatecznej ilości uczestników
5. Gdy, pomimo wysłania linku do wydarzenia online- na adres podany w zgłoszeniuuczestnik go nie otrzymał- Organizator nie odpowiada za sytuacje
IV. UCZESTNIK
1. Po weryfikacji zgłoszeń i zakwalifikowaniu uczestnika do wybranej formy szkolenia,
CSD HEN przesyła link do transmisji
2. CSD HEN nie odpowiada za nieotrzymanie linku przez uczestnika z przyczyn
niezależnych od organizatora
3. CSD HEN nie odpowiada za przesył łącza internetowego uczestników, ani za
przeglądarki, z których korzysta.

4. CSD HEN rekomenduje łączenie przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari,
które przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu muszą być obowiązkowo
zaktualizowane
5. Uczestnik podczas wydarzenia zobowiązany jest stosować kanon norm współżycia
społecznego uważanych za pożądane społecznie, zachować kulturę wypowiedzi
i zachowania.
6. Próby przerwania szkolenia, czy spotkania online, po upomnieniu przez CSD HEN
skutkują usunięciem uczestnika. Decyzję określa organizator bez prawa
sprzeciwu czy żądania zwrotu kosztów szkolenia.
V. POTWIERDZENIE ZREALIZOWANIA SZKOLENIA
1. Po wybranej formie szkolenia uczestnik może otrzymać certyfikat lub zaświadczenie o
odbytym szkoleniu zgodnie z Statutem CSD HEN
2. Dokument potwierdzający udział wystawiany jest w ciągu 14 dni roboczych po
zakończonej formie
VI. ODPŁATNOŚĆ ZA WYBRANE FORMY
1.
2.
3.
4.

CSD HEN organizuje formy płatne i bezpłatne szkoleń
Koszt danej formy zawsze jest podany w opisie szkolenia.
CSD HEN korzysta z płatności internetowych
Po uzgodnieniu kosztów oraz potwierdzeniu płatności przesyła niezbędne informacje
do słuchacza/uczestnika wybranej formy- link i hasła, jeśli mowa o spotkaniu online.
5. CSD HEN nie ma wpływu na jakoś łącza internetowego i inne problemy techniczne
uczestnika, które mogą wpłynąć na obecność uczestnika na szkoleniu, nie zwraca
z tego tytułu poniesionych kosztów przez uczestników.
6. W sytuacji nieobecności na wydarzeniu, w momencie opłacenia danej formy- gdzie
podstawą nie są przyczyny leżące po stronie CSD HEN, uczestnik może- po kontakcie
z CSD HEN starać się o rabat w następnym wydarzeniu- każdorazowo indywidualne
podejście i rozpatrzenie sprawy (rabat nie mniejszy niż 30%)
VI. REZYGNACJA Z WYBRANEJ FORMY
1. Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej i tylko tak będzie
rozpatrywana.
2. Rezygnacja powinna dotrzeć do CSD HEN nie później niż 2 dni przed wybraną formą
szkolenia w formie online i nie później niż 5 dni roboczych przed formą stacjonarną
3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia nie przewiduje się zwrotu środków jeżeli
rejestracja na wybraną formę nastąpiła w okresie 2 dni i mniejszym od daty jego
realizacji. Każda sprawa będzie rozpatrywania indywidualnie.

VII. ZMIANY WYNIKAJĄCE ZE STRONY CSD HEN
1. CSD HEN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wybranej formy bez podania
przyczyny
2. W sytuacji zmiany terminu płatnej formy, CSD HEN zobowiązany jest do informacji
o nowym terminie oraz możliwości odstąpienia od uczestnictwa w zaplanowanym
wcześniej wydarzeniu. Organizator zwraca 100% kosztów uczestnictwa
w wydarzeniu.
VIII. REKLAMACJE
1. Usługa szkoleniowa nie podlega reklamacji ponieważ wszystkie informacje dotyczące
merytorycznej zawartości szkolenia zawarte są w jego opisie.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem bazy danych osobowych jest Fundacja HIC ET NUNC
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału
w wybranej formie oraz informowania o aktualnej ofercie edukacyjnej – zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000) i Dyrektywą UE dotyczącą RODO, następuje w momencie wypełnienia
zgłoszenia na wybraną formę szkoleniową.
3. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie
ofert szkoleń od CSD HEN
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz
żądania ich usunięcia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2022 roku.

