
Regulamin uczestnictwa
w wydarzeniach

§1
Postanowienia ogólne

1. Przepisy Regulaminu znajdują zastosowanie wobec Zamawiających,
Uczestników i Sponsorów wydarzeń, których Organizatorem jest Szkoła Pamięci
Sensos – Szkolenia Metodyczne, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Okoniowej 5, 91-498 Łódź, NIP: 666 156 30 45.

2. Przez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Szkoła Pamięci Sensos – Szkolenia Metodyczne, Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Łodzi, przy ul. Okoniowej 5, 91-498 Łódź,
NIP: 666 156 30 45

Serwis: serwis internetowy Organizatora prowadzony pod adresem:
https://odn.sensos.pl/

Konferencja: zaplanowane przez Organizatora odpłatne wydarzenie (on-line lub
stacjonarnie) odbywające się w określonym czasie i miejscu z wykorzystaniem
technologii informatycznych, z udziałem Partnerów, Ekspertów
i Uczestników, celem omówienia określonych zagadnień.

Webinar: zaplanowane przez Organizatora wydarzenie on-line (na platformie
webinaryjnej) odpłatne lub bezpłatne, odbywające się w określonym czasie
z wykorzystaniem technologii informatycznych i z udziałem Partnerów, Ekspertów
i Uczestników, celem przedstawienia określonych zagadnień i rozwiązań.

https://www.odn.sensos.pl


Szkolenie: forma warsztatowa kształcenia w zakresie umiejętności i nawyków
praktycznych odpłatna, organizowana w określonym czasie i miejscu (on-line lub
stacjonarnie) z wykorzystaniem technologii informatycznych, z udziałem
Partnerów, Ekspertów i Uczestników.

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Szkoleniu, Webinarze lub
Konferencji.

Konsument: osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę
sprzedaży/uczestnictwa.

Partner: osoba prawna, która dokonała zakupu usług reklamowych
w zaplanowanym wydarzeniu.

Ekspert: osoba fizyczna, posiadająca wiedzę na określony temat na odpowiednio
wysokim poziomie, zaproszona na zaplanowane wydarzenie przez Organizatora.

Zamawiający: osoba fizyczna lub prawna, decydująca się na delegację swoich
pracowników do udziału w Szkoleniu lub Konferencji,
zaplanowanym/zaplanowanej przez Organizatora.

Bilet: link oraz indywidualnie wygenerowane dla Uczestnika hasło dostępu do
platformy webinaryjnej, na której będzie prowadzony odpłatny Webinar na żywo.

3. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
i przestrzegania jego postanowień.

4. Tematyka Konferencji, Webinarów i Szkoleń dotyczy przede wszystkim
dzisiejszych problemów edukacji i jest organizowana celem doskonalenia
zawodowego nauczycieli, dyrektorów i psychologów, pedagogów szkolnych.



5. Uzupełnieniem przekazywanej wiedzy podczas zaplanowanego wydarzenia są
profilowo przygotowane prezentacje multimedialne wykonane przez
Organizatora. Organizator nie ma obowiązku przekazywania Uczestnikom
wydarzenia prezentacji multimedialnych (dotyczy bezpłatnych wydarzeń).

§2
Zasady uczestnictwa

1. Udział w Konferencjach, Webinarach i Szkoleniach jest dobrowolny.

2. Zaplanowane wydarzenia dedykowane są nauczycielom, psychologom,
pedagogom szkolnym oraz innym osobom, mającym bezpośredni lub pośredni
wpływ na edukację dzieci i młodzieży.

3. W wydarzeniu może wziąć udział także każdy inny Uczestnik zainteresowany
tematyką wydarzenia.

4. Wysokość opłaty za udział w wydarzeniach jest zależny od formy organizacyjnej,
a jej szczegóły są omówione w każdym wydarzeniu na stronie wydarzenia.

5. Organizator zastrzega sobie ograniczoną pulę miejsc bezpłatnych
(sponsorowanych w 100% przez Organizatora lub Partnerów wydarzenia) oraz
odpłatnych - sponsorowanych w części przez Organizatora lub Partnerów.

§3
Zgłoszenie udziału

1. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy platformy
webinaryjnej (w przypadku Webinarów i Konferencji) oraz kontakt drogą mailową,
wysyłając zgłoszenie na adres: manuszczyk@gmail.com (w przypadku Szkoleń i
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Konferencji)) oraz akceptując warunki Regulaminu i Polityki prywatności.

2. Uczestnik zobowiązuje się do uzupełnienia danych w formularzu zgłoszeniowym
zgodnie ze stanem rzeczywistym (prawdziwych, aktualnych i nie zawierających
błędów).

3. Złożenie zgłoszenia udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.

4. Wstęp do platformy webinaryjnej uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy wypełnili
formularz zgłoszeniowy.

5. Organizator zastrzega sobie ograniczoną pulę bezpłatnych miejsc na platformie
webinaryjnej.

6. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z dopisaniem podanych w formularzu
adresów mailowych do listy mailingowej Organizatora, która to lista służy
wyłącznie do powiadamiania Uczestników o wydarzeniach organizowanych przez
Organizatora i wysyłaniu informacji organizacyjnych zgodnie z Polityką Prywatności
na stronie https://odn.sensos.pl/polityka-prywatnosci/

7. Do chwili opłacenia należności za udział w odpłatnym wydarzeniu, przesłany
formularz zgłoszeniowy jest traktowany jako forma rezerwacji miejsca.

8. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, Uczestnik lub Zamawiający
jest zobowiązany do wniesienia stosownej opłaty za udział w wydarzeniu.

9. Każdy Uczestnik Webinarium, Konferencji i Szkolenia może otrzymać certyfikat
uczestnictwa po zweryfikowaniu faktycznego uczestnictwa w wydarzeniu
z uwzględnieniem jego tematyki, osób prowadzących oraz liczby godzin.
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Opłata za wystawienie numerowanego certyfikatu akredytowanego NPDN
z danymi Uczestnika (wersja elektroniczna) wynosi 23,00 brutto od osoby.
Numer konta 12 1140 2004 0000 3802 6869 2956.
Z opłaty za certyfikat zwolnieni są uczestnicy wydarzeń odpłatnych.

10. Materiały szkoleniowe stanowią źródło wiedzy będącej uzupełnieniem treści
wygłaszanych przez ekspertów podczas zaplanowanego wydarzenia. Kopiowanie
i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów (bez pisemnej zgody i wiedzy
autorów) jest zabronione.

§4
Płatności

1. Zamawiający/Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty związanej
z udziałem w wydarzeniu zgodnie z niniejszym Regulaminem za pomocą przelewu
bankowego na wskazany numer konta najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem.

2. W przypadku gdy Zamawiający/Uczestnik nie dotrzyma powyższych terminów
opłat, po wcześniejszym upomnieniu przez Organizatora, Uczestnik/Uczestnicy
zostaną skreśleni z listy słuchaczy.

3. Ostatecznym warunkiem odpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie
najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem potwierdzenia przelewu opłaty za udział
w tym wydarzeniu, jeśli do tego czasu nie odnotowano wpływu należności na
konto Organizatora.

4. Wraz z dniem zaksięgowania wpływu na konto Organizatora, z tytułu
odpłatnego udziału w wydarzeniu, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT,
która kolejno jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym.



§5
Wydarzenia płatne

1. Udział w wydarzeniach płatnych jest dobrowolny i wynika z przemyślanej decyzji
o wzięciu udziału w tego typu wydarzeniach.

2. Uczestnik wykazujący chęć wzięcia udziału w wydarzeniu odpłatnym
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w określonym terminie poprzedzającym
wydarzenie i w zakresie podanym przez Organizatora na stronie właściwej
szkoleniu/webinaru/konferencji.

3. Do chwili wniesienia opłaty za udział w wydarzeniu, zgłoszenie uczestnictwa we
wskazanym szkoleniu/webinarze/konferencji traktowane jest jako forma rezerwacji
miejsca. Rezerwacja wygasa automatycznie wraz z chwilą osiągnięcia
maksymalnej liczby Uczestników wydarzenia, którzy opłacili swój udział
w wydarzeniu.

4. Uiszczenie opłaty za udział w wydarzeniu jest równoznaczny z deklaracją wzięcia
w nim udziału.

5. W przypadku zakupu biletu dostępu do Webinaru na żywo, Organizator realizuje
zamówienie dostarczając drogą mailową instrukcję zawierającą link oraz
indywidualnie wygenerowane dla Konsumenta hasło umożliwiające udział
w Webinarze na żywo w przygotowanym pokoju webinarowym, po zaksięgowaniu
płatności na koncie Organizatora.

6. Opłata za wydarzenie nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji opisanych
w punkcie 11 lub 12 poniżej.



7. W przypadkach rezygnacji, o których mowa w § 6 ust. 4 opłata uiszczona przez
Uczestnika/Zamawiającego podlega zwrotowi w całości.

8. W ramach wniesionej opłaty za wydarzenie Uczestnik, nie mogąc wziąć udziału
w wydarzeniu osobiście, może wyznaczyć inną osobę do uczestnictwa w
wydarzeniu.

9. W przypadku braku wymaganej liczby Uczestników, niezbędnej do odbycia
wydarzenia, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wydarzenia.

10. Nowy termin wydarzenia będzie konsultowany z Uczestnikami wydarzenia.

11. Jeśli Uczestnikowi nie będzie odpowiadał nowy termin wydarzenia Organizator
zobowiązuje się do zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika wydarzenia.

12. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn zależnych od Organizatora,
Organizator zobowiązuje się do zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika
wydarzenia.

§6
Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik zapisany na wydarzenie ma prawo do rezygnacji z udziału
w wydarzeniu w terminie do 7 dni przed.

2. Złożenie rezygnacji następuje w formie dokumentowej jako skan drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora:
manuszczyk@gmail.com
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3. W przypadku gdy zapisany Uczestnik nie złoży formalnej rezygnacji w ustalonym
terminie, Organizator obciąży Uczestnika kosztami organizacyjnymi w wysokości
zależnej od rodzaju wydarzenia. Informacja o wysokości kosztów organizacyjnych
jest zamieszczona w potwierdzeniu uczestnictwa.

4. Uczestnik będący konsumentem może, bez podania przyczyny, odstąpić od
umowy zawartej z Organizatorem, której przedmiotem jest korzystanie z wydarzeń
na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia uiszczenia na
rzecz Organizatora opłaty, o której mowa w § 5 ust. 2. Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy należy przesłać w formie dokumentowej jako skan drogą elektroniczną
na adres e-mail: manuszczyk@gmail.com

5. W przypadku gdy przedmiotem Umowy zawartej na odległość jest Bilet
zawierający link i hasło dostępu do Webinaru na żywo Kupującemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni
kalendarzowych od otrzymania maila, o którym mowa w §5 ust. 5 (nie później niż
na 3 godziny przed planowanym wydarzeniem).

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy
uiszczona opłata podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy, taką samą metodą
płatności, jaką została dokonana.

7. Uprawnienie Uczestnika będącego konsumentem, o którym mowa w ust. 4
powyżej wygasa z chwilą rozpoczęcia korzystania przez niego z usług
świadczonych przez Organizatora. Za rozpoczęcie korzystania z usług on-line
rozumie się pierwsze zalogowanie się Odbiorcy do platformy webinaryjnej
w sposób umożliwiający oglądanie wydarzenia i materiałów multimedialnych.
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8. Zamawiający ma prawo do zmian osobowych Uczestników, których wcześniej
zgłaszał na Konferencję/Szkolenie/Webinar najpóźniej na trzy dni przed
zaplanowanym wydarzeniem.

§7
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia wydarzenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie
Regulaminu zostanie wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników
kolejnych wydarzeń.

4. Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w Serwisie
określa polityka prywatności serwisu dostępna pod linkiem Polityka prywatności
umieszczonym w stopce strony głównej Serwisu
www.odn.sensos.pl/polityka-prywatnosci/

5. Regulamin serwisu dostępny jest pod linkiem Regulamin umieszczonym w stopce
strony głównej Serwisu www.odn.sensos.pl/regulamin

6. Numer konta bankowego Szkoły Pamięci Sensos – Szkolenia Metodyczne:
12 1140 2004 0000 3802 6869 2956
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