Regulamin
Wiosenne Kursy Programowania
DEFINICJE:
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy
rozumieć je w sposób podany poniżej: Organizator – Fundacja Rozwoju Inicjatyw
Kreatywnych - KRS: 0000465371
ul. Św. Stanisława 7/2
62-800 Kalisz
Kurs – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć z
programowania. Szczegóły dotyczące kursu dostępne są na stronie
www.hackingheroes.org
Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Warsztatach
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w warsztatach
Opiekun – w przypadku kiedy Uczestnik jest niepełnoletni jest to rodzic, inny prawny
opiekun lub osoba przez prawnego opiekuna uprawniona.
Prowadzący – osoba prowadząca Warsztaty, zatrudniona przez Organizatora.
Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Organizatora.
Umowa – umowa zawierana przez Uczestnika (lub Opiekuna) z Organizatorem
podczas zapisu Uczestnika na Warsztaty
Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na
stronie internetowej Organizatora
1.
2.

3.

KRYTERIA UCZESTNICTWA
1.1.
Warsztaty są skierowane do młodzieży w wieku od 14 roku.
REKRUTACJA
2.1.
Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 09/03/2018 publikacją elektronicznych
formularzy rejestracyjnych, dostępnych na stronie www.hackingheroes.org
2.2.
Liczba miejsc jest ograniczona
2.3.
O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Warsztatach decyduje:
2.3.1.
Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego
2.3.2.
Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w całości lub części po
wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu zapłaty z Organizatorem
2.4.
O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach kandydaci/tki informowani
będą drogą e-mailową lub telefoniczną.
ZOBOWIĄZANIA
3.1.
Udział w kursach jest odpłatny.
3.2.
Koszt udziału w jednym kursie wynosi 990 zł (330 zł za miesiąc)
3.3.
Termin zapłaty całości lub części opłaty mija 30/03/2018.

3.4.

4.

5.

W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z winy Organizatora lub
zaproponowany zostanie inny termin nie odpowiadający Uczestnikowi
Organizator zobowiązany jest do zwrotu całości uiszczonej przez Uczestnika
opłaty.
3.5.
Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia kursu przed czasem. W
w/w przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części
opłaty.
3.6.
Wysłanie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie
www.hackingheroes.org jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci
uczestnictwa w kursie przez cały czas jego trwania i akceptacją Regulaminu.
W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w kursie przed/w trakcie
jego trwania Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez
Uczestnika opłaty.
3.7.
Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
[t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.]
3.8.
Kandydat (Opiekun) poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza
Zgłoszeniowego wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku
dla celów promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem kursów na
polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie,
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną
techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach,
raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych
przez Organizatora lub z jego udziałem.
REALIZACJA KURSÓW
4.1.
Kursy realizowane będą w okresie od kwietnia do czerwca 2018. Czas
trwania jednego kursu: 30h (1x3h przez okres 10 tygodni) + godziny na
konsultacje
4.2.
Organizator zapewnia dostęp do sprzętu komputerowego w trakcie trwania
zajęć.
4.3.
Ilość uczestników w grupie 10-12 osób
4.4.
Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.
Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją kursów ogłoszone
są na stronie internetowej Organizatora www.hackingheroes.org
5.2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator
każdorazowo poinformuje Uczestników (Opiekunów) o zmianie Regulaminu
przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej Organizatora
www.hackingheroes.org
5.3.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
5.4.
Ewentualne spory poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego
właściwego dla Organizatora Projektu.

