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REGULAMIN KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI TOMASZ MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA
Zasady ogólne
§1
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu kursów prowadzonych
przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółka jawna.
§2
Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi kursami sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty
§3
Celem kursów jest uzupełnienie i poszerzenie wiadomości uczestników w zakresie objętym
programem poszczególnych kursów.

Zasady rekrutacji
§4
Zgłoszenia na kursy dokonywane są w kolejności zgłoszeń.

§5
Uczestnicy kursów mogą dokonywać zgłoszeń na kursy:
a) osobiście – Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2 w godzinach 8.00 – 18.00,
b) telefonicznie
c) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.
§6
Zgłoszenie na kurs powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe,
przedmiot kursu oraz preferowany termin zajęć.
§7
Po dokonaniu zapisu poprzez formularz internetowy uczestnik otrzymuje potwierdzenie na
podany adres email.
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Zasady organizacji zajęć
§8
Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników,
którzy dokonali opłaty za kurs.
§9
Uczestnicy są informowani się o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu kursu co najmniej 3 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
§10
Harmonogramem kursów dostarczany jest uczestnikom przed rozpoczęciem pierwszych
zajęć, a w przypadku ewentualnych zmian w trakcie kursu, podyktowanych czynnikami
losowymi, terminy odrobienia zajęć dostosowane są do uczestników.
§11
W trakcie trwania zajęć na sali mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy wraz z
nauczycielem.
§12
Rezygnacja z kursu jest możliwa najpóźniej po dwóch pierwszych zajęciach i musi zostać
sporządzona w formie pisemnej. Rezygnacja powinna zawierać: dane uczestnika kursu,
przyczynę rezygnacji oraz nr konta.
§13
Po upływie dwóch pierwszych zajęć rezygnacje nie będą uwzględniane.
Prawa i obowiązki uczestnika
§14
Uczestnik ma prawo do:
a) uczestniczenia w kursach zorganizowanych na właściwym poziomie merytorycznym i
organizacyjnym,
b) życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym,
c) pełnej informacji o programie i planie kursu,
d) bezpłatnego korzystania z platformy e-learningowej,
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e) konsultacji indywidualnych,
f) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących przebiegu kursu,
g) uzyskania potwierdzenia ukończenia kursu,
h) ochrony danych osobowych.
§15
Uczestnik obowiązany jest do:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
c) stosowania się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia,
d) odrabiania prac domowych,
e) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych słuchaczy,
f) terminowego wnoszenia opłat
§16
Słuchacz może być skreślony z listy uczestników w przypadku:
a) rezygnacji z kursu,
b) nieopłacenia kursu w ustalonych terminach,
c) problemów dyscyplinarnych,
d) nieprzestrzegania przepisów bhp, ppoż.
§17
Podczas zajęć w szkole zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów
fotograficznych i kamer.
§18
Na terenie szkoły, w której prowadzone są kursy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

Płatności za kurs
§19
Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółka jawna pobiera opłaty za świadczone
usługi edukacyjnej związanej z prowadzeniem kursu.
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§20
Opłaty za kurs należy uiszczać zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie
internetowej na konto Polskiego Centrum Edukacji Tomasz Marciniak o numerze 61 1600
1462 1833 7499 5000 0001 lub bezpośrednio w biurze przy ul. Jaworzyńskiej 8 lok. 2 w
Warszawie.
§21
O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy.
§22
W przypadku nieuruchomienia kursu z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń lub w przypadku
rezygnacji uczestnika najpóźniej po dwóch pierwszych zajęciach lub innych zdarzeń
losowych, opłata uiszczona przez uczestnika zwracana jest w całości na podany przez niego
numer konta.
§23
W przypadku złożenia rezygnacji w późniejszym terminie wniesiona opłata nie podlega
zwrotowi.
Przepisy końcowe
§24
Uczestnicy, bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§25
Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne.

§26
Firma Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółka jawna zastrzega sobie prawo do
zmian w regulaminie.

