REGULAMIN SZKOLEŃ Stowarzyszenia DOULA w Polsce
Ogólne warunki szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie DOULA w Polsce
1. ORGANIZATOR
1.1. Szkolenia organizuje Stowarzyszenie DOULA w Polsce wpisane w Sądzie dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000400768 zwane dalej
Stowarzyszeniem.
2. SZKOLENIA
2.1. Stowarzyszenie organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych
w ofercie szkoleń.
3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
3.1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza
zamieszczonego na oficjalnej stronie Stowarzyszenia i przesłanie drogą pocztową lub mailem
na adres Stowarzyszenia.
3.2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po uprzednim porozumieniem ze Stowarzyszeniem.
4. OPŁATY I WARUNKI
4.1. Opłaty za szkolenie podane są w szczegółowo opisanej ofercie szkoleń.
4.2. Ostateczna kwalifikacja na szkolenie następuje po wpłaceniu pełnej kwoty przed
terminem szkolenia według terminarza.
4.3. Stowarzyszenie organizuje szkolenia według ustalonej agendy, którą uczestnicy szkoleń
otrzymują drogą pocztową lub mailową po zaksięgowaniu należnej wpłaty za szkolenie.
4.4. Uiszczenie opłat następuje poprzez przelew na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
4.5. Po otrzymaniu opłat przez Stowarzyszenie, zostanie wystawiona rachunek/faktura
najpóźniej na 7 dni od daty otrzymania zapłaty lub na koniec miesiąca.
4.6. Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia.
4.7. Stowarzyszenie w szczególnych przypadkach może zrezygnować z pobrania opłaty przed
szkoleniem lub zastosować rabat, jednocześnie Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do
stosowania rabatów dla większych grup.
4.8. Opłaty za szkolenie obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych,
certyfikat lub zaświadczenie i przerwy kawowe.
4.9. Stowarzyszenie nie zapewnia: noclegów, wyżywienia i kosztów dojazdu.

5. WARUNKI REKRUTACJI
5.1. Stowarzyszenie ze względu na ograniczenia w ilości osób w grupach zastrzega sobie
prawo do rekrutacji, decyzja o odmowie przyjęcia na szkolenia nie podlega weryfikacji.
5.2. Rekrutacji dokonuje komisja powołana przez Stowarzyszenie.
5.3. Komisja rekrutacyjna nie musi ogłaszać kryterium rekrutacji.
5.4. Stowarzyszenie organizuje szkolenia według ustalonej agendy, którą uczestnicy szkoleń
otrzymują drogą pocztową lub mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu na szkolenie.
6. REZYGNACJA UCZESTNIKA
6.1. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić do Stowarzyszenia pisemnie drogą pocztową lub
mailową.
6.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia
szkolenia licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu do Stowarzyszenia
oświadczenia w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną) Uczestnikowi
przysługuje zwrot uiszczonych wpłat z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 150,PLN.
6.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed datą
rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej drogą
pocztową lub elektroniczną do Stowarzyszenia) Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej
kwoty pomniejszonej o 300,- PLN.
7. ZMIANY TERMINU SZKOLENIA
7.1. Stowarzyszenie zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 1 dni przed dniem szkolenia
w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach losowych
wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane za pomocą
poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Jeżeli szkolenie zostaje
odwołane, uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia w terminie 21 dni
roboczych od momentu odwołania szkolenia. W takim przypadku Stowarzyszenie nie ponosi
jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.
7.2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od niego
niezależnych. Uczestnikowi przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze szkolenia
oraz zwrotu opłaty za szkolenie.
7.3. W przypadku zmiany terminu szkolenia organizator poinformuje o nowym terminie
szkolenia.

8. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
8.1. Stowarzyszenie zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie
dokonał płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na szkoleniu została wyczerpana.
8.2. Stowarzyszenie nie ponoszi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
8.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane
ze szkoleniem.
8.4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od Niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze
strony Stowarzyszenia.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z
dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) SDwP nie przekazuje, nie
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom
lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer
telefonu, adres mailowy) będą jednak przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach
marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy
Stowarzyszeniem a Uczestnikiem.
9.2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu
przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich
danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: ”Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie DOULA w Polsce moich danych osobowych w
celu przesyłania mi informacji o działalności Stowarzyszenia. Potwierdzam, że dane moje
udostępniam dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie.”.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
10.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

