
 

REGULAMIN KURSU 
„Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym” 

 

Informacje podstawowe 

Termin: 10.04.2021r. 

Czas trwania: 1 dzień ( 9.00-17.00) 

Miejsce kursu: Kraków 

Liczba miejsc: 20 

Cena kursu: 390 zł płatne przy aplikowaniu na kurs 

Prowadzący:  

Marcelina Przeździęk – Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta 

NDT-Bobath. 

Organizator zapewnia catering podczas kursu.  
 
Organizator: 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Fizjomed Academy 
Filip Pięta 
NIP:676-209-30-55 
Nr wpisu do ewidencji szkół: 4430.12.192 
ul. Królowej Jadwigi 281a  
30-234 Kraków 

 
Płatności i terminy 

1. 390 zł- do 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego. 

2. Organizator wystawi fakturę na dane otrzymane w formularzu i 
wyśle je pocztą, pocztą elektroniczną lub dostarczy osobiście do 
rąk kursanta w dniu kursu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

3. Faktura za kurs zostanie wystawiona na dane wpisane w 
formularzu zgłoszeniowym, a jeżeli ten nie zostanie wpisany to 
zostanie wystawiona na dane płatnika kursu.  

4. Zgłoszenie na szkolenie należy opłacić najpóźniej w terminie 7 dni 
od momentu jego przesłania. Po tym terminie nieopłacone 
zgłoszenia mogą zostać usunięte o czym kandydat na kurs 
zostanie poinformowany.  



 

5. Zapisując się na kurs, kursant akceptuje terminy zajęć a jego 
częściowa lub całkowita nieobecność na kursie nie powoduje 
zwolnienia z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za cały kurs. 
Opłata za kurs jest bezzwrotna. 

6. Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora:  
89 1050 1445 1000 0090 9656 4159. W tytule przelewu należy 
wpisać imię i nazwisko uczestnika, nazwę oraz datę kursu.  

 
Warunki przyjmowania zgłoszeń  

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy:  
1. Przesłać formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony 

internetowej: www.fizjomedacademy.pl  
2. Przesłać potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowego na adres 

mail: biuro@fizjomedacademy.pl  
3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i opłat.  
4. Uczestnik kursu wysyłając zgłoszenie, oświadcza iż zapoznał się i 

akceptuje regulamin kursu.  
5. Uczestnik zapisując się na kurs potwierdza chęć udziału w całości 

kursu wraz z obowiązkiem zapłaty całości ceny.  
6. Potwierdzeniem chęci uczestnictwa w kursie jest dokonanie  

bezzwrotne opłaty  przelewem na konto najpóźniej do 7 dni od 
daty rejestracji na kurs.  

7. Po przesłaniu kompletu dokumentów oraz zaksięgowaniu 
wpisowego kursant może otrzymać drogą mailową informację 
zwrotną o wynikach rekrutacji.  

8. W przypadku braku wolnych miejsc kursant otrzyma informację 
zwrotną o niezakwalifikowaniu na kurs.  

9. Brak dokonania płatności o których mowa w części „Płatności i 
terminy”, może skutkować skreśleniem uczestnika z listy 
kursantów co w następstwie uniemożliwi uczestniczenie w kursie. 
Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu z listy kursantów.  
 

Organizacja kursu 

1. W przypadku pytań dotyczących kursu, adresy właściwe do 
komunikacji z organizatorem to: 

 www.fizjomedacademy.pl, 

 biuro@fizjomedacademy.pl, 

 tel: 733690620 

2. Uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie 
przewiduje możliwości odrabiania zajęć z inną edycją kursu lub w 
innym terminie.  

3. Organizator będzie umieszczał na stronie internetowej 
www.fizjomedacademy.pl wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące kursu bądź wysyłał je bezpośrednio mailowo na adres 
uczestnika.  

http://www.fizjomedacademy.pl/
mailto:biuro@fizjomedacademy.pl


 

4. Organizator zapewni na kursie komplet materiałów 
dydaktycznych , które bezpłatnie udostępni kursantom na użytek 
własny.  

5. Kursant wyraża zgodę na przesyłanie informacji o kursie na który 
aplikował drogą mailową oraz telefoniczną.  

6. Kursant oświadcza, iż spełnia wymagania dotyczące uczestników 
kursu pod kątem merytorycznym i formalnym.  

7. Kursant wyraża zgodę RODO na przetwarzanie danych w związku 
z uczestnictwem w kursie.  

8. Kursant może w każdej chwili wycofać swoją zgodę RODO.  

9. Organizator zapewni odpowiednie wyposażenie dydaktyczne 
umożliwiające przeprowadzenie kursu.  

10. Organizator zapewni wyżywienie, napoje oraz przerwy kawowe 
podczas kursu.  

11. Organizator prześle do wiadomości kursantów harmonogram 
kursu wraz z godzinami i miejscem prowadzenia zajęć na 7 dni 
przed rozpoczęciem kursu.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do cesji praw i obowiązków 
wynikających z organizacji kursu.  

 

Odwołanie, zmiana terminu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany 
terminu szkolenia w wyjątkowych okolicznościach nie leżących po 
stronie organizatora oraz zaproponowania nowego terminu 
kursu. Brak akceptacji nowego terminu kursant powinien zgłosić  
w terminie 14 dni od ustalenia  i poinformowania go o nowym 
terminie kursu.  

2. Brak akceptacji nowego terminu będzie skutkował zwrotem 
kursantowi opłaty za kurs w wysokości dokonanych wpłat w 
terminie 30 dni od przekazania informacji przez kursanta o braku 
akceptacji nowego terminu kursu.  

3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn 
leżących po stronie organizatora oraz braku akceptacji nowego 
terminu przez kursanta , organizator zobowiązuje się do zwrotu 
opłat 30 dni od otrzymania informacji od kursanta o braku 
akceptacji nowego terminu kursu. 

4. Organizator nie wyraża zgody na cesję miejsca na kursie osobom 
trzecim bez wiedzy i pisemnej zgody organizatora oraz 
potwierdzenia kwalifikacji umożliwiających udział w kursie.  

5. W pozostałych aspektach w mocy pozostają przepisy kodeksu 
cywilnego.  

 

Prawa autorskie 



 

1. Kopiowanie, powielanie, używanie materiałów edukacyjnych 
przekazanych uczestnikom kursu na cele komercyjne bez wiedzy i 
zgody organizatora jest zabronione.  

2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony 
praw autorskich w zakresie powierzonych mu w celach 
edukacyjnych materiałów dydaktycznych.  

3. Nagrywanie, publikowanie, dźwięku, obrazu, fotografowanie 
przez kursantów podczas zajęć jest całkowicie zabronione bez 
pisemnej zgody Organizatora.  

 
Covid-19  

1. Organizator prześle wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
zasad bezpieczeństwa związanego z Covid-19 na 7 dni przed 
kursem.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w związku 
ze stanem zagrożenia epidemicznego i wszelkich obostrzeń lub 
utrudnień organizacyjnych z tym związanych.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania kursu w trakcie 
jego trwania jeżeli wystąpi zagrożenie dla zdrowia i życia 
kursantów wywołane Covid-19.  

4. Uczestnik który jest zarażony Covid-19 lub występują objawy 
Covid-19 nie może uczestniczyć  w kursie stacjonarnie. W takim 
wypadku organizator umożliwi uczestniczenie w kursie w formie 
online (jeżeli pozwolą na to warunki techniczne oraz prowadzący 
wyrazi zgodę). 

5. Uczestnik objęty kwarantanną, izolacją, nadzorem epidemicznym 
nie może uczestniczyć w kursie w formie stacjonarnej.  

6. Organizator prześle ankietę epidemiczną z prośbą o uzupełnienie 
i odesłanie na 24 godziny przed kursem.  

7. Jeżeli kurs zostanie przerwany z powodu Covid-19 organizator 
wyznaczy dodatkowy termin odrobienia zajęć.  

8. Wszyscy uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa dla tego typu form edukacji, które to są na 
bieżąco publikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia, Edukacji 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 
 

Z poważaniem 
Filip Pięta 
Fizjomed Academy 

 
 


