Regulamin kursów organizowanych w Szkole CSTE101

Warszawa, dnia: 29 maja 2018r.

REGULAMIN KURSÓW ORGANIZOWANYCH W SZKOLE CTSE101

§ 1 Definicje
Kurs, Warsztaty, Zajęcia – usługa realizowana przez Organizatora, polegająca na prowadzeniu zajęć zgodnych
z programem nauczania zawartym w ofercie.
Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba zgłoszona na Kurs.
Opiekun – w przypadku gdy Uczestnik Kursu jest niepełnoletni jest to rodzic, inny prawny opiekun lub osoba
przez prawnego opiekuna uprawniona.
Zgłaszający – w przypadku gdy Uczestnik jest niepełnoletni jest to Opiekun, w innym przypadku dowolna osoba.
Instruktor, Prowadzący – osoba prowadząca Kurs, zatrudniona przez Organizatora.
Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Organizatora.
Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Kurs, na mocy której
Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów.
Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych
Organizatora lub podanie niezbędnych danych przez telefon albo e-mail.

§ 2 Wysłanie zgłoszenia i zawarcie umowy
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronach https://cste101.pl lub zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na
adres sekretariat@cste101.pl bądź telefonicznie 882-654-366.
Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Uczestnika oraz Opiekuna
w przypadku gdy Uczestnik jest niepełnoletni.
Uczestnictwo w kursie jest płatne. Wysokość jednorazowej opłaty jest uzależniona od rodzaju Kursu i jej
wysokość jest podana podczas zapisu oraz na stronach https://cste101.pl.
Wraz z potwierdzeniem zapisu Zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną (na wskazany przez siebie adres email) dane do przelewu.
Zawarcie umowy następuje w momencie wniesienia przez Zgłaszającego opłaty za zajęcia, najpóźniej 7 dni
przed wskazanym terminem.
Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.

§ 3 Rezygnacja z kursu
1.

2.

3.

Istnieje możliwość wymiany miejsca i daty udziału w Kursie, jeżeli Zgłaszający poinformuje Organizatora nie
później niż w przeciągu 7 dni przed rozpoczęciem pierwotnego Kursu. Warunkiem koniecznym zmiany
terminu i miejsca jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc.
Zgłaszający może zrezygnować z udziału Uczestnika w Kursie, przesyłając oświadczenie na adres
sekretariat@cste101.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu opłaty.
W przypadku rezygnacji z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Zgłaszający, otrzymuje zwrot
wpłaconej kwoty pomniejszony o koszty rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji:
a) rezygnacja w czasie do 7 dni przed rozpoczęciem Kursu skutkuje zwrotem całej opłaty uiszczonej przez
Zgłaszającego,
b) rezygnacja w czasie między 7 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu powoduje utratę 50% opłaty lub
przeniesienie opłaty na Kurs w innym terminie,
c) rezygnacja w dniu rozpoczęcia Kursu lub w trakcie trwania Kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za Kurs.
W przypadku choroby Uczestnika istnieje możliwość odrobienia zajęć w przeciągu roku (jeśli tylko jest wolne
miejsce na Kursie o tej samej tematyce w innym terminie).
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§ 4 Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe itp.)
pozostawione przez Uczestników Kursu w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie
zajęć w ich posiadaniu.

§ 5 Realizacja umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w ofercie oraz
programie dostępnym na stronie internetowej.
Organizator zapewniają uczestnikom pracownię z dostępem do sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia
kursu oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki.
Kurs trwa zgodnie z harmonogramem podanym na stronach internetowych https://cste101.pl.
Zajęcia w ramach kursu odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronach internetowych
https://cste101.pl.
Zajęcia są prowadzone w grupie maksymalnie do 18 osób w zespołach maksymalnie trzyosobowych.
W uzasadnionych przypadkach organizator może dokonać zmiany liczebności w zespołach w trakcie trwania
kursu.
Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia zajęć, tj. każdy
z Instruktorów prowadzących Kurs został przeszkolony przez Organizatora.
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Kursów w terminie do 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O takiej
decyzji każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy zapisie adres e-mail lub
drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt 3 Organizator zwraca Zgłaszającemu wszystkie
wpłacone przez niego pieniądze.

§ 6 Udział w Kursie
1.
2.

Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w Kursie za zgodą Opiekuna.
Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Instruktora.

§ 7 Środki zapewnione przez Organizatora
1.
2.
3.
4.

Uczestnicy zajęć pracują według opisu danego Kursu na stronie www Organizatora.
Opieka wykwalifikowanych Instruktorów,
Profesjonalnie przygotowany program zajęć.
Certyfikat ukończenia zajęć.

§ 8 Miejsce prowadzenia kursu
1.

Zajęcia w ramach Kursu odbywają się w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5 w ustalonym terminie i częstotliwością.
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§ 9 Zgoda na wykorzystanie wizerunku, prac oraz danych osobowych
1.

2.

3.
4.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań wideo,
w celach promocyjnych CSTE101. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i po jego
zakończeniu.
Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac wytworzonych w ramach warsztatów
do działań promocyjnych CSTE101 (zamieszczenie na stronie internetowej lub w innych mediach). Zgoda ta
obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu.
Opiekun oraz Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu
poprawnego przeprowadzenia Kursu oraz w celach organizacyjnych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Bielawski – Informatyka (ul.
Broniewskiego 21/163, 01-780 Warszawa; NIP: 525-231-19-20; REGON: 145925234),
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawnej realizacji umowy –
przeprowadzenia Kursu oraz w celach organizacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,
e. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową realizacji umowy.
§ 10 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu CSTE101 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu organizacji Kursu.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w uzasadnionych
przypadkach.
Zmiany w Regulaminie nie mogą polegać na podwyższeniu odpłatności za uczestnictwo w kursie.
W kwestiach spornych lub nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Organizator:
Paweł Bielawski – Informatyka
ul. Broniewskiego 21/163
01-780 Warszawa
NIP: 525-231-19-20
REGON: 145925234
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