FUNDACJA WIELKIE SERCE DLA DZIECI
Każda rodzina jest ważna. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa.

REGULAMIN SZKOLENIA
1. Organizatorem szkoleń jest:
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
ul. Kopalniana 2
38-400 Krosno
email: biuro@fundacjawielkieserce.org
tel. 533 211 555, 696 042 270
NIP: 6842645700, KRS 0000668474
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych
w kalendarzu szkoleń
3. Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy:
I krok: Wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line znajdujący na stronie internetowej
Organizatora.
II krok: Dokonać wpłaty na konto Organizatora w treści przelewu podając imię i nazwisko
oraz nazwę i termin szkolenia (np. Anna Kowalska, Szkolenie Asystentów Rodziny,
13-14.10.2022)
Dane do przelewu:
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
ul. Kopalniana 2
38-400 Krosno
nr r-ku: 89

1600 1462 1807 6416 7000 0001

4. Koszt szkolenia obejmuje:
● udział w szkoleniu,
● ewentualne materiały ze szkolenia,
● zaświadczenie/certyfikat potwierdzający udział w danym szkoleniu
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● kawę, zimne napoje, ciastka w czasie przerwy kawowej,
● obiad jednodaniowy.
5. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników
danego szkolenia. W tym celu konieczna jest umieszczenie opłaty na konto
Organizatora (w tytule należy wpisać imię, nazwisko, nazwę szkolenia oraz jego
datę).
6. Wpłacenie kwoty do 3 dni po rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem uczestnika
na listę danego szkolenia oraz z akceptacją przez niego regulaminu szkoleń
Organizatora. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje
kolejność wpłat.
7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym Organizatora
mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
8. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem
i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia Organizatora z obowiązku zwrotu opłaty
za szkolenie.
9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn
niezależnych od Organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat
uczestnikom.
10. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO Fundacja
Wielkie Serce dla Dzieci, ul. Kopalniana 2,38-400 Krosno, NIP: 6842645700, KRS
0000668474. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych
i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
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