Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Szkołę Przedsiębiorczości FISE

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Szkołę
Przedsiębiorczości FISE (zwaną dalej Organizatorem) prowadzoną przez Fundację Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych (FISE), z siedzibą przy pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 w Warszawie, nr KRS 0000026197, NIP 52510-07-953, REGON 002177620. Szkoła Przedsiębiorczości FISE jest niepubliczną placówką szkoleniową,
zarejestrowaną w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Warszawski pod numerem
212 K oraz w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod
numerem ewidencyjnym 2.14/00204/2009.
§ 2 Warunki uczestnictwa i opłaty za szkolenia

1. Terminy, tematy oraz ceny szkoleń umieszczone są na stronie www.fise.org.pl w zakładce „Szkolenia
i rozwój”.
2. W szkoleniach może uczestniczyć każda osoba, która zgłosi się na szkolenie, przesyłając drogą
mailową na adres szkolenia@fise.org.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony
www.fise.org.pl) oraz dokona wpłaty za szkolenie najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia na
konto: 30 8213 0008 2001 0020 1595 0001 na postawie otrzymanej z FISE faktury pro forma. Nie
dotyczy to uczestników instytucjonalnych (np. pracowników urzędów pracy), którzy mogą dokonać
opłaty za szkolenia po odbyciu szkolenia, na podstawie wystawionej przez FISE faktury.
3. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia, Organizator wysyła na adres e-mailowy wskazany
w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z informacją o zakwalifikowaniu na listę
uczestników.
4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje
kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wniesieniem opłaty za uczestnictwo w kursie.
5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy, będą umieszczane na liście rezerwowej, o czym
uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
6. W przypadku nie zebrania się minimalnej ilości osób na dany kurs, organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania szkolenia. W tym przypadku organizator zwraca uczestnikom 100% wniesionej opłaty
za szkolenie.
7. W przypadku rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia, FISE zastrzega sobie prawo do potrącenia 10% od wpłaconej kwoty

na szkolenie. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w dniu rozpoczęcia szkolenia (lub
niestawienia się na zajęcia w dniu rozpoczęcia szkolenia) uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
Dokonane wpłaty w takich wypadkach nie będą zwracane.
§ 3 Zakres usługi

1. Szkolenia Szkoły Przedsiębiorczości FISE prowadzone są przez doświadczonych trenerów
o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym oraz kompetencjach dydaktycznych.
2. W przypadku szkoleń otwartych maksymalna liczba uczestników wynosi 16 osób.
3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt
multimedialny, oprogramowanie i wyposażenie pomocnicze.
4. Zajęcia mają charakter praktyczny, prowadzone są w formule warsztatowej z użyciem aktywnych
metod nauczania.
5. Uczestnik szkolenia otrzymuje w cenie szkolenia materiały szkoleniowe.
6. Cena szkolenia w wariancie podstawowym obejmuje obiady dla uczestników. W wariancie
rozszerzonym w cenę wliczony jest koszt zakwaterowania i całościowego wyżywienia.
7. Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie
MEN. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania certyfikatu i zaświadczenia uczestnikowi w
przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoleń lub nieobecności większej niż 30% czasu zajęć.
8. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenia ma obowiązek wypełnienia ankiety
oceniającej jakość szkolenia.
9. W przypadku wybranych szkoleń Organizator może dokonać dodatkowo jednorazowej ewaluacji
odroczonej. W tym celu kontaktuje się z uczestnikami szkolenia drogą mailową na podany przez nich
w zgłoszeniu adres mailowy.
§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Szkoła Przedsiębiorczości FISE, działając zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), nie przekazuje,
nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub
instytucjom.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem
a organizatorem oraz w celu wystawienia zaświadczenia i certyfikatu potwierdzających udział
w szkoleniu.
3. W uzasadnionych przypadkach, np. prowadzenia bazy rekomendowanych trenerów programu
Spadochron, Organizator ma prawo gromadzić dane przeszkolonych trenerów pod warunkiem, że
zostaną oni o tym fakcie poinformowani w czasie szkolenia i wyraża pisemną zgodę.
4. Organizator ma prawo gromadzić dane uczestników w formie adresu mailowego niezbędne
do przesyłania oferty szkoleń, o ile uczestnik szkolenia wyrazi na to zgodę w formie pisemnej np. w
specjalnie oznaczonej kolumnie na liście obecności.
§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. W uzasadniony przypadkach istnieje możliwość negocjacji z Organizatorem indywidualnych
warunków uczestnictwa w szkoleniu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Prawa
Cywilnego.

