Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym
regulaminem przed zapisem na szkolenia oraz dostosowania się do jego
postanowień.

REGULAMIN SZKOLENIA

ORGANIZATOR
Organizatorem szkolenia jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowa 3,
84-100 Puck, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000037541, NIP: 525-14-37-955
ZAPISY ORAZ POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez wypełnienie przez Animatora formularza on-line
dostępnego wraz z informacją o zapisach z zaznaczeniem konkretnej daty i miejsca szkolenia,
zgodnie z wytycznym makroregionem.
Zapisy na szkolenia należy dokonać nie później niż do 21 dni roboczych przed rozpoczęciem
szkolenia.
Zapisanie się na szkolenie jest jednoznaczne z potwierdzeniem swojego uczestnictwa w
nim.
Szczegółowe informacje o szkoleniu będą wysyłane na podany w formularzu adres e-mail
Animatora nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa, w tym zakwaterowanie i wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje),
artykuły piśmiennicze oraz certyfikaty za odbyte szkolenie, ponosi Fundacja Orły Sportu.
Fundacja Orły Sportu nie zapewnia dojazdu. Uczestnik szkolenia organizuje transport we
własnym zakresie. Może wystąpić o delegowanie go przez JST administratora orlika, na
którym pracuje.
OBECNOŚĆ NA SZKOLENIACH
Animator zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia we wszystkich przewidzianych w
harmonogramie szkolenia zajęciach. Zwolnienie z zajęć, jednak nie przekraczających 20%
czasu wszystkich zaplanowanych w całym harmonogramie szkolenia, może uzyskać tylko w
wyjątkowych przypadkach od Kierownika szkolenia reprezentującego Organizatora.

SPRAWY DYSCYPLINARNE
Podczas szkolenia uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych norm
współżycia społecznego, w szczególności zachowywania ciszy nocnej oraz powstrzymywania
się od spożywania nadmiernej ilości alkoholu. Osoby, które w rażący sposób naruszają te
zasady, mogą być przez Organizatora upomniane, a w skrajnych przypadkach wykluczone ze
szkolenia i zobowiązane do pokrycia kosztów swojego uczestnictwa w nim.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona najpóźniej na 14 dni przed
rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja z przestrzeganiem wyżej wymienionego terminu jest
bezpłatna.
Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na podane adresy e-mail Fundacji Orły Sportu
w ogólnym opisie szkolenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wysłania pisemnej
rezygnacji do Fundacji Orły Sportu.
W przypadku nieobecności, po wcześniejszym potwierdzeniu udziału w szkoleniu,
Animator ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

ZMIANA ANIMATORA NA SZKOLENIU
Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika, nie później jednak niż 7 dni
przed terminem szkolenia. Informację należy przesłać na podane adresy e-mail Fundacji Orły
Sportu w ogólnym opisie szkolenia.
ZMIANY TERMINU SZKOLENIA
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć
w podanym wcześniej terminie, Fundacja Orły Sportu zastrzega sobie prawo zmiany terminu
zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

SPRAWY NIE UJĘTE W REGULAMINIE
W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator w oparciu
o przepisy Kodeksy Cywilnego.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 roku.

Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest
Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowa 3, 84-100 Puck.
Podane dane osobowe uczestników szkolenia (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
adres Orlika) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy uczestnikami szkolenia a Fundacją Orły Sportu.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich
usunięcia.

