REGULAMIN WARSZTATÓW WPROWADZAJĄCYCH “ Odmieniajac Codzienne Chwile”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Warsztatów jest FUNDACJA „ZROZUMIEĆ AUTYZM”
2. Każdy Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem, zaakceptowania go oraz przestrzegania jego reguł.
3. Wszelkie aktualności i informacje dotyczące tematyki Warsztatów, miejsca oraz innych
warunków związanych ze Warsztatówmi znajdują się na stronie internetowej
http://zrozumiecautyzm.pl
4. Warsztaty odbędą się w dniach i miejscu wskazanym przez Organizatora.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2012r.do odwołania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów z przyczyn od niego
niezależnych. Uczestnikowi Warsztatów przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu
opłaty.
7. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje o nowym terminie Warsztatów.
II. REJESTRACJA
8. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest:
a) wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie
http://zrozumiecautyzm.pl
b) wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w wersji .doc i odesłanie go drogą e-mailową
na adres: info@zrozumiecautyzm.pl(w temacie: Warsztaty Wprowadzające Odmieniajac Codzienne
Chwile”)
9. Formularz Zgłoszeniowy powinien być nadesłany do Organizatora
W przypadku niemożności zachowania tego terminu zgłaszający powinien skontaktować się
z Organizatorem drogą e-mailową : info@zrozumiecautyzm.pl
10. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat:
„Dziękujemy za złożenie zgłoszenia. Na Twoją skrzynkę e-mailową została wysłana
informacja na temat Twojego zgłoszenia. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich
danych”.

11.Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć w ciągu 24h na adres e-mail podany przez
Uczestnika Warsztatów .
Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że
rejestracja z powodu problemów technicznych lub na łączach internetowych - nie została
dokonana.
OBOWIĄZEK WERYFIKIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA UCZESTNIKU
WARSZTATÓW lub OSOBIE DOKONUJĄCEJ REJESTRACJI W JEGO IMIENIU.
11. W przypadku, jeśli wypełniony Formularz Zgłoszeniowy dotrze do Organizatora
w momencie wyczerpania liczby miejsc, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę
rezerwową. W takim przypadku opłata za Warsztaty powinna zostać uiszczona terminowo.
III. PŁATNOŚĆ
12. Drugim etapem rejestracji jest dokonanie zaliczki w wysokości 100zł za Warsztaty w
ciągu 7 dni od daty Wysłania Formularza Zgłoszeniowego , na numer konta w NORDEA
Bank POLSKA S.A.
11 1440 1387 0000 0000 1379 0922
Adres do przelewów:
Fundacja „Zrozumieć Autyzm”ul. 1go Maja 45/8
90-740 ŁÓDŹ
W "Tytule wpłaty/przelewu" prosimy wpisać imię i nazwisko Uczestnika/ków oraz
nazwę „Warsztaty Wprowadzające: Odmieniajac Codzienne Chwile) ”
Niedokonanie wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni od wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego online bądź
wysłania Formularza Zgłoszeniowego pocztą e-mail skutkuje automatycznym
anulowaniem zgłoszenia. Ostatnim etapem rejestracji jest dokonanie pozostałej części opłaty
za Warsztaty nie póżniej niż 10 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.
13. W przypadku opłacania uczestnictwa więcej niż 1 osoby istnieje możliwość wystawienia
jednego rachunku łącznie. Konieczne jest wtedy powiadomienie Organizatora, za pomocą
korespondencji e-mailowej, o chęci otrzymania jednego wspólnego rachunku
14. Organizator wystawia rachunek, który każdy z Uczestników Warsztatów będzie mógł

odebrać podczas WARSZTATÓW.
215. Rachunki wystawiane są na podstawie danych określonych przez Uczestnika Warsztatów
w Formularzu Zgłoszeniowym.
16. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w Szkoleniu, dokumentację Warsztatów oraz
przerwy kawowe. Obiad oraz noclegi nie są wliczone w cenę.
IV. Rezygnacja i lista rezerwowa
17. W przypadku gdy osoba znajdująca się na liście rezerwowej, która dokonała opłaty za
Warsztaty, nie została zakwalifikowna na listę Uczestników Warsztatów, Organizator
zobligowany jest zwrócić jej niezwłocznie całą wpłatę dokonaną za Warsztaty.
18. Wycofanie zgłoszenia/Rezygnacja ze Warsztatów jest możliwa drogą e-mailową na adres
e-mail:info@zrozumiecautyzm.pl. W przypadku rezygnacji ze Warsztatów pobierane jest
100 zł opłaty administracyjnej.
a) W przypadku rezygnacji na 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów . Organizator zwraca opłatę za
Warsztaty po pomniejszeniu o opłatę administracyjną.
b) W przypadku rezygnacji 20 dni przed rozpoczęciem Warsztatów Organizator zwraca 50%
opłaty za Warsztaty po pomniejszeniu o opłatę administracyjną.
c)W przypadku rezygnacji 10 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. Organizator nie zwraca opłaty za
Warsztaty.
19. W przypadku odwołania Warsztatów z winy Organizatora, Uczestnikom Warsztatów
zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona za Warsztaty.
V. UCZESTNICTWO,POTWIERDZENIE PRZYBYCIA
20. Warsztatów skierowane są przede wszystkim do rodziców ale również do lekarzy, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów ,
Nauczycieli zainteresowanych pracą z dziećmi autystycznymi.
21. Każdy Uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającej pierwszego dnia
REJESTRACJI w miejscu Warsztatów. Bez tego udział w nich jest niemożliwy.
V.INNE
22. Uczestnicy Warsztatów udzielają Fundacji „Zrozumieć Autyzm” nieodwołalnego

i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania nagrań audio oraz zdjęć i filmów ze
swoim wizerunkiem, wykonanych podczas Warsztatów, bez konieczności każdorazowego
ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, nagrań audio i filmów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie
w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację działalnością.
23. Podczas trwania Warsztatów zabronione jest filmowanie. Bez zgody Organizatora
zabronione jest również fotografowanie i wykonywanie nagrań audio.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione
podczas Warsztatów.
25. Uczestnicy Warsztatów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane ze Warsztatym.

Fundacja Zrozumiec Autyzm

