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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie Studium Neurodydaktyki, 

zwanym dalej Studium, realizowanym przez firmę Media Edukacja, zwaną dalej 

Organizatorem. 

2. Studium składa się z czterech zjazdów weekendowych (soboty i niedziele), które stanowią 

cykl następujących po sobie zajęć.  

3. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zawiera 

umowę z Organizatorem, wypełniając formularz zgłoszeniowy, pobrany ze strony 

internetowej: www.neurodydaktyka.eu. 

4. Studium jest organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych przez 

Organizatora. 

5. Organizator zobowiązuje się zorganizować kształcenie w ramach Studium i zapewnić 

Uczestnikom: 

a) przeprowadzenie zajęć, 

b) materiały szkoleniowe, 

c) wydanie certyfikatu o ukończeniu Studium po spełnieniu warunków, o których mowa w § 5 

ust. 1. 

6. Dobór wykładowców oraz szczegółowej tematyki do poszczególnych modułów należy 

wyłącznie do Organizatora. 

 

§ 2 

Zgłoszenie udziału w Studium: 

1. Warunkiem rezerwacji miejsca na Szkoleniu jest przesłanie przez Usługobiorcę formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.neurodydaktyka.eu 

oraz dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł brutto, zaliczanej na poczet ceny 

całego kształcenia w ramach Studium. 

2. Opłata rezerwacyjna powinna zostać opłacona przez Usługobiorcę w ciągu 7 dni, licząc od 

daty otrzymania e-maila z potwierdzeniem udziału od Organizatora, a nie później niż 21 dni 

przed rozpoczęciem nauki w Studium, tj. przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu, przelewem 
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na rachunek bankowy Organizatora, o którym mowa w § 4 ust. 1, z podaniem imienia i 

nazwiska Uczestnika, którego dotyczy. 

3. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny całego Studium, z tym że w przypadku 

płatności w ratach, zaliczenie następuje na poczet pierwszej raty. 

4. Zgłoszenie na Szkolenie może zostać złożone w następujących formach: 

a) pocztą elektroniczną, 

b) pocztą tradycyjną. 

5. Zgłoszenie dotyczy jednej pełnej edycji Studium, realizowanej w terminach określonych na 

stronie Organizatora: www.neurodydaktyka.eu. 

6. O wpisaniu na listę Uczestników, decyduje kolejność dokonywania opłat rezerwacyjnych, 

przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator 

informuje Usługobiorcę o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników niezwłocznie, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. 

7. Osoba dokonująca prawidłowego zgłoszenia po osiągnięciu limitu osób na daną edycję 

Studium, zostaje powiadomiona o tym fakcie i ma prawo do wyboru jednej z poniższych opcji: 

a) żądanie zwrotu opłaty rezerwacyjnej, przy czym §3 ust. 5 stosuje się odpowiednio, 

b) wpisanie na listę rezerwacyjną. 

 

§ 3 

Rezygnacja z udziału i nieuruchomienie Studium 

1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w kształceniu najpóźniej do 21 dni przed 

wyznaczonym terminem, opłata rezerwacyjna zostanie w całości zwrócona Usługobiorcy, przy 

czym § 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku rezygnacji z kształcenia w ramach Studiu, Organizator zwraca Usługobiorcy 

wszelkie wniesione przez niego opłaty pomniejszone o zakres wyświadczonych usług do dnia 

odstąpienia oraz proporcjonalne koszty poniesione przez Organizatora. Organizator na 

żądanie Usługobiorcy zobowiązany jest do przedstawienia mu stosownego rozliczenia w tym 

zakresie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania edycji Studium lub zmiany terminu 

zjazdów: 

a) z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą, 

b) w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kształcenia w przypadku niewystarczającej liczby 

zgłoszonych uczestników, która wynosi 10 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia kształcenia, pomimo nieotrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. 
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4. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Studium, związanej z jego odwołaniem lub 

zmianą terminu opisanych w ust. 3 powyżej, opłata rezerwacyjna i opłata za kształcenie 

zostaje zwrócona w całości Usługobiorcy.  

5. W przypadku rezygnacji z Uczestnictwa w Szkoleniu z przyczyn o których mowa w § 3 ust. 3, 

Usługobiorca otrzyma drogą pocztową fakturę korygującą, którą powinien podpisać i odesłać 

na adres Organizatora. 

6. Zwrot opłat następuje niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania podpisanej 

faktury korygującej, o której mowa w § 3 ust. 5, a gdy takiej faktury nie otrzymano, najpóźniej 

3 miesiące od rezygnacji opisanej w § 3 ust. 4. 

7. Organizator w ramach umów zawieranych z Usługobiorcami i wynagrodzenia z tytułu 

organizacji Studium nie świadczy usług związanych z rezerwacją noclegu lub przejazdem do 

miejsca kształcenia. 

 

§ 4 

Płatność za Szkolenie 

1. Opłata za Szkolenie jest wnoszona na konto Organizatora: 

Media Edukacja, ul. Św. Marcin 29, 61-806 

MBank: 77 1140 2004 0000 3502 7785 7172 

2. Istnieją dwie formy płatności do wyboru: 

a) jednorazowe wpłacenie całej kwoty za uczestnictwo w Studium, 

b) opłacenie ceny w 2 równych ratach. 

3. Jednorazowa opłata za uczestnictwo powinna zostać wniesiona najpóźniej na 14 dni przed 

jego rozpoczęciem, tj. przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. Terminy modułów dostępne są 

na stronach Organizatora: www.neurodydaktyka.eu. 

4. Nieuregulowanie opłaty w terminie, oznacza rezygnację z udziału w Studium. 

5. W sytuacji, gdy Usługobiorca dokonał jednorazowej opłaty za Studium, rezygnacja z 

kolejnych modułów powinna być zgłoszona na piśmie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego zjazdu. 

6. Uczestnik opłacający Szkolenie jednorazowo i rezygnujący z udziału w trakcie jego realizacji, 

jest uprawniony do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Studium kwoty, pomniejszonej o 

opłatę za zajęcia, w których wziął udział oraz koszty poniesione przez Organizatora w związku 

z organizacją zajęć. 

7. Organizator przedstawia Uczestnikowi szczegółowe wyliczenia. 
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§ 5 

Warunki ukończenia Szkolenia 

1. Uczestnik Szkolenia uzyskuje zaświadczenie o jego ukończeniu, o ile spełni następujące 

warunki: 

a) obecność podczas 6 z 8 dni szkoleniowych, 

b) przygotowanie projektu neurodydatycznego i przesłanie go na adres elektroniczny 

prowadzącego w wyznaczonym terminie, 

c) wniesienie opłaty za udział w Studium. 

 

§ 6 

Postanowienie końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.neurodydaktyka.eu 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 25. lipca 2018 r. 

 


