Regulamin Zdrowie na talerzu.
Centrum szkoleniowe.
1. Warsztaty + staż zawodowy pn. „Droga do sukcesu w relacji pacjent – dietetyk” są organizowany
przez niezależny prywatny podmiot kształcący Zdrowie na talerzu prowadzony przez dwie
niezależne jednostki:
a. Poradnię „Dietetyczne Inspiracje” z siedzibą przy ulicy Piastów 2, 62 - 400 Słupca.
b. Poradnię Dietetyczną „Z dietą na Ty” z siedzibą przy ulicy Rynek 40, 63-600 Kępno.
2. Powyższe siedziby nie stanowią centrum szkoleniowego.
3. Warsztaty:
a. odbywają się na terenie placówek wynajętych;
b. mają charakter wykładu i warsztatu praktycznego;
c. forma kształcenia: prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, ćwiczenia
indywidualne, ćwiczenia w grupach;
d. Uczestnik warsztatów otrzyma materiały szkoleniowe;
e. odbywają się w trybie stacjonarnym;
f.

organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek w formie zimnego bufetu oraz dostęp
do kawy, herbaty i wody;

g. będą trwały 6 godzin, w tym organizator przewiduje przerwę 20 minut;
h. będą odbywały się w Poznaniu i Wrocławiu we wskazanym czasie;
i.

organizator o dokładnym adresie, gdzie prowadzone będą warsztaty poinformuje
uczestników nie później niż 3 dni przed szkoleniem;

4. Staż zawodowy:
a. odbędzie się na terenie jednostek prowadzących Centrum szkoleniowe „Zdrowie na
talerzu”;
b. mają charakter aktywnego uczestnictwa w rozmowie z umówionym wcześniej
pacjentem;
c. odbywają się w trybie stacjonarnym;
d. organizator zapewnia uczestnikom wodę;

e. będą trwały 4 godziny, w tym ok. 2 – 4 konsultacje żywieniowe i/lub wizyty kontrolne.
Ostateczny wygląd stażu zawodowego uzależniony jest od pacjentów, którzy zgłoszą się
do udziału w bezpłatnych spotkaniach;
5. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat MEN. Uczestnicy warsztatów + stażu zawodowego
otrzymają certyfikat MEN i zaświadczenie o ukończeniu stażu.
6. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach lub warsztatach + staż zawodowy jest przesłanie
zgłoszenia na adres e-mailowy podany na stronie internetowej www.dietetyczneinspiracje.pl lub
www.zdietanaty.pl oraz dokonanie pełnej wpłaty nie później niż 5 dni przed planowaną datą
szkolenia na wskazane przez organizatora konto bankowe (datą wpłaty jest dzień jej wpłynięcia
na rachunek bankowy organizatora).
7. Po dokonaniu opłaty Uczestnik otrzymuje ze strony organizatora Centrum szkoleniowe „Zdrowie
na talerzu” e-mailowe potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
8. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej
na podstawie indywidualnych zapytań. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów, osoby
na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu.
9. Brak dokonania wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją ze warsztatów.
10. Rezygnacja z udziału w warsztatach jest możliwa nie później niż 7 dni przed warsztatami. Po tym
czasie organizator zastrzega sobie prawo do pobrania 50% ceny warsztatów lub warsztatów +
stażu zawodowego. Uczestnik może przekazać rezerwację swojego miejsca innej osobie po
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
11. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku
wyczerpania wolnych miejsc.
12. Udział w warsztatach jest tożsamy z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz
nagrań wideo z jego wizerunkiem robionych podczas warsztatów i stażu zawodowego w celu
stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym
Facebook należących do organizatora warsztatów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów i/lub stażu zawodowego z przyczyn
od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej
przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe i/lub wskaże inny dogodny termin
warsztatów i stażu zawodowego.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca warsztatów w danym mieście. W takim
przypadku każdy Uczestnik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
15. Organizator prowadzący szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników,
które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.

16. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
miejsca szkolenia.
17. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne
dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody
organizatora . Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej
uczestnikom szkolenia.
18. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych: laptopów, dyktafonów,
aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych w celu uniknięcia upublicznienia i kopiowania
materiałów szkoleniowych.
19. Brak stawienia się Uczestnika na warsztatach i/lub stażu zawodowym przy dokonaniu wpłaty na
konto organizatora nie pozwala na uzyskanie przez niego certyfikatu. Opłata w powyższej
sytuacji nie podlega zwrotowi.
20. Zarejestrowanie się na warsztaty i/lub warsztaty + staż zawodowy za pomocą poczty
elektronicznej jest tożsame z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień
niniejszego Regulaminu.
21. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
22. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 13.09.2017.

