Regulamin spotkań warsztatowych dla rodziców – „Szkoła umiejętności
wychowawczych” prowadzonych przez Fundację Donum Vitae w Szczecinie

1. Uczestnikami warsztatów są osoby, które zgłosiły swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy
umieszczony na stronie internetowej www.poradnia.donumvitae.pl lub wysłały zgłoszenie drogą
e-mailową na adres: rejestracja@donumvitae.pl oraz opłaciły należność za udział w warsztatach.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wysyła drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
oraz informacje organizacyjne, w tym informacje o płatnościach.
3. Osoby, które się zgłosiły są zobowiązane najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania ww. informacji
od Organizatora dokonać wpłaty co najmniej zaliczki za udział w warsztatach w wysokości 100zł
na wskazany w emailu numer konta bankowego. Możliwa jest także wpłata jednorazowo całej sumy.
4. W przypadku braku wpłaty zaliczki Organizator może uznać zgłoszenie za nieaktualne.
5. Drugą część opłaty za udział uczestnicy wpłacają do: 10 września (niższa opłata za udział) lub do 24-go
września (wyższa opłata, zgodnie z informacjami podanymi na stronie z ofertą warsztatów).
6. Organizator nie informuje każdego z uczestników z osobna o przyjęciu płatności. Potwierdzeniem
udziału dla uczestników jest wniesiona przez nich opłata oraz e-mail z harmonogramem spotkań, który
wysyłany jest kilka dni przed rozpoczęciem warsztatów. W razie wątpliwości czy wpłata została na czas
zaksięgowana na koncie, można uzyskać tę informację kontaktując się z biurem Fundacji.
7. Rezygnacja z udziału jest możliwa do dnia 10-go września. Wówczas Organizator zobowiązuje się zwrócić
Uczestnikom uiszczoną opłatę (zaliczkę lub całość, jeśli została wpłacona).
8. Jeżeli rezygnacja nastąpi później niż dnia 10-go września zaliczka nie będzie zwracana. Wyjątkiem jest
sytuacja gdy uczestnik znajdzie inną osobę (która dokona płatności) na swoje miejsce.
9. Minimalna ilość uczestników, aby warsztaty mogły być zorganizowane to 7 osób. W przypadku braku
takiej frekwencji koordynator Fundacji poinformuje Uczestników o odwołaniu lub przesunięciu daty
warsztatów; zaproponuje możliwość udziału w kolejnej zaplanowanej edycji. Nastąpi to najpóźniej 6 dni
przed rozpoczęciem się warsztatów.
10. W przypadku konieczności odwołania części warsztatów, z przyczyn niezależnych (np. wprowadzenie
nagłych restrykcji z powodu pandemii) Organizator skontaktuje się z każdym z uczestników, w celu
ustalenia kontynuacji spotkań w innym terminie (zaproponuje inne daty).
11. Spotkania mają charakter warsztatów w formie spotkań osobistych. Tym samym nie będzie możliwości
aby spotkania odbywały się on-line. Forma spotkań, niezależnie od okoliczności, nie zostanie zmieniona.
12. Robienie zdjęć czy nagrywanie materiału przez uczestników podczas spotkań możliwe jest wyłącznie
za zgodą prowadzącego. Wszelkie informacje i materiały pomocnicze będące przedmiotem warsztatów
Uczestnicy otrzymają od prowadzącej lub Organizatora.

