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Regulamin szkoleń organizowanych przez Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Sp. z o. o. 
 w ramach akcji „Pomagamy pomagać” 

 
 

§ 1 

1. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji szkoleń organizowanych w ramach akcji „Pomagamy pomagać”  przez Centrum 
Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Sp. z o.o. w Szczecinie, zwane dalej EuropaBiz.pl 

2. Regulamin Kursów „Pomagamy pomagać”, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok szkoleń oraz 
związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy. 

 
§ 2 

Słuchaczem szkoleń w ramach akcji „Pomagamy pomagać” może zostać osoba, która ukończyła 16. rok życia, niezależnie od 
posiadanego wykształcenia. 

 
§ 3 

1. Wykaz szkoleń organizowanych w ramach akcji „Pomagamy pomagać” znajduje się na stronie www.europabiz.pl 

2. Szkolenia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość, dalej 
zwanymi szkoleniami online. 

 
§4 

1. Kursy online mogą odbywać się na darmowych platformach. 

2. EuropaBiz.pl nie ponosi odpowiedzialności za wybór platformy dokonany przez Wykładowców.  

3. Słuchacze samodzielnie odpowiadają za swoje bezpieczeństwo w sieci i we własnym zakresie zapewniają sobie dostęp do: 
sprawnego laptopa/komputera lub też innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu; zaktualizowanego systemu 
i oprogramowania; stabilnego Internetu; sprawnego mikrofonu i kamerki internetowej, jeśli forma kursu tego wymaga; cichego 
pomieszczenia umożliwiającego swobodną komunikację. 

4. EuropaBiz.pl zaleca w razie konieczności, pobranie oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia zajęć bezpośrednio 
ze stron producentów.  

5. EuropaBiz.pl nie zaleca się logowania na platformy w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych 
niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.  

6. EuropaBiz.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z narzędzi do wideokonferencji i/lub platformy z 
przyczyn technicznych, niezależnych od EuropaBiz.pl.  

7. Przystępując do zajęć Słuchacze wyrażają zgodę na podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wykładowcom w celu właściwego przeprowadzenia zajęć i sprawdzenia listy obecności oraz na udostępnianie wizerunku 
przez narzędzie zewnętrzne do wideokonferencji zgodnie z polityką prywatności tego narzędzia. Jest to równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na to, by inni Słuchacze kursu mogli widzieć te dane. 

8. Słuchacze mają zapewniony dostęp do zajęć poprzez udostępniony przez Wykładowcę nieodpłatny link lub dane spotkania 
(meeting ID/numer pokoju/numer spotkania/login). Niektóre narzędzia do wideokonferencji oferują możliwość dołączenia do 
spotkań za pomocą numeru telefonicznego. EuropaBiz.pl zaleca, aby nie korzystać z tej formy dołączania do zajęć, gdyż 
może się to wiązać z dodatkowymi wysokimi kosztami za połączenie. EuropaBiz.pl nie zwraca kosztów połączenia 
telefonicznego i Słuchacze robią to na własną odpowiedzialność. 

9. Słuchacze nie mogą udostępniać linków i/lub haseł do zajęć lub swoich kont do logowania się do danej platformy (w 
zależności od rodzaju zajęć) innym użytkownikom i osobom trzecim ani korzystać z linków i/lub haseł oraz kont innych 
Słuchaczy. 

10. Słuchacze nie mogą wykorzystywać zajęć do przekazywania niewłaściwych treści, reklam, ogłoszeń i innych informacji 
niezwiązanych z procesem kształcenia. Zabronione jest nagrywanie zajęć przez Słuchaczy, rozpowszechnianie i 
udostępnianie ich w Internecie. 

 
§ 5 

EuropaBiz.pl zobowiązane jest do zapewnienia: 

1. Kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć. 

http://www.europabiz.pl/
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2. W przypadku kursów stacjonarnych – sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu 
kursów. 

3. Obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i szkoleń. 

4. W przypadku kursów online – przesłania pocztą elektroniczną linku umożliwiającego korzystanie z platformy internetowej, 
służącej do przeprowadzenia zajęć. 

 
  

§ 6 

1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym. 

2. Jednostką obliczeniową szkoleń jest godzina lekcyjna (45 min). 

3. Szkolenia prowadzone są według autorskich programów prowadzących szkolenia 

4. W przypadku sytuacji losowych EuropaBiz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć lub odwołania danego 
szkolenia. 

5. Szkolenia w formie stacjonarnej odbywają się w budynku użytkowanym przez EuropaBiz.pl.  

6. W wyjątkowych przypadkach szkolenia mogą być organizowane poza obiektami użytkowanymi przez EuropaBiz.pl, o czym 
Słuchacze są powiadamiani podczas rekrutacji. 

7. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności niezależnych od EuropaBiz.pl, które uniemożliwiają przeprowadzenie 
szkoleń w formie stacjonarnej istnieje możliwość zmiany formy na formę szkoleń online  również po rozpoczęciu zajęć. 

8. Słuchacze o zmianie formy szkolenia zostaną poinformowani drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mailowej. 

9. Słuchacze zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa autorskiego. Wszelkie materiały i zasoby umieszczone na 
platformach edukacyjnych wykorzystywanych przez EuropaBiz.pl są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie, 
powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione. 

 
§ 7 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na cel charytatywny. Minimalna kwota to 30zł 

2. Przez cel charytatywny rozumie się działania mające na celu niesienie pomocy potrzebującym w sposób bezinteresowny 

3. Opłatę należy uiścić w przypadku szkoleń ze wskazaną organizacją charytatywną na konto danej organizacji; w przypadku 
szkoleń bez wskazanej organizacji charytatywnej na konto dowolnej organizacji charytatywnej 

4. Przez organizację charytatywną rozumie się  instytucje, których podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy 
potrzebującym. Organizacje takie działają głównie na rzecz ludzi lub zwierząt.  

§ 8 

1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń   

2. Słuchacz może zapisać się na szkolenie, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Słuchacza w wersji papierowej 

3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do sekretariatu najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. 

4. Przez komplet dokumentów rekrutacyjnych rozumie się Formularz Zgłoszeniowy oraz potwierdzenie wpłaty, o którym mowa w 
§ 7 Regulaminu. 

§ 10 

Szczegółowa oferta szkoleń EuropaBiz.pl dostępna jest na stronie internetowej www.europabiz.pl oraz w sekretariacie EuropaBiz.pl. 
 

§ 11 

1. Na wniosek Słuchaczy możliwe jest utworzenie grupy dedykowanej szkolenia. Stosowny wniosek należy złożyć do 
sekretariatu EuropaBiz.pl z dołączoną listą Słuchaczy zainteresowanych udziałem w kursie.  

2. Szkolenia dla grupy dedykowanej przeznaczone jest dla min. 10 osobowej grupy 

3. Rekrutacja do grupy dedykowanej może odbywać się poza rekrutacją otwartą. 

4. Decyzje dotyczące tworzenia, uruchomienia lub odwołania grupy dedykowanej podejmuje Prezes Zarządu EuropaBiz.pl 

§ 12 

http://www.europabiz.pl/
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1. Słuchacz ma prawo do otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, które wydawane jest po 
zakończeniu szkolenia. 

2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 60% zajęć.  

3. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie na wskazany adres mailowy do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia. 

§ 13 

Słuchacz szkoleń zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku: 

1. rezygnacji ze szkolenia; 

2. niedostarczenia do sekretariatu kompletu dokumentów rekrutacyjnych; 

3. nieprzestrzegania Regulaminu. 

§ 14 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie www.europabiz.pl 

 
 § 15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021r. 

 
  
  


