REGULAMIN
§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady udziału w kursie pedagogicznym dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu organizowanym przez Centrum „OKEY” Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3/3 zwanym Organizatorem.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 27.05.2013r. do odwołania.
§2
Definicje
1. Organizator - Centrum „OKEY” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III
Sobieskiego 3/3.
2. Uczestnik -osoba, która została zakwalifikowana do udziału w kursie - przesłanie
Karty zgłoszeniowej i spełnienie wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu:
określonymi w § 10 ust.4 i 5 rozporządzenia - uczestnik powinien posiadać co
najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie
wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub - świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły
równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia
szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do
zawodu, którego będą nauczać, oraz co
najmniej trzyletni staż pracy
w zawodzie, którego będą nauczać, lub
- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego
lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni
staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum
profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub
równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż
pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla
zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym
zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności)
oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
3. Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w kursie zamieszczona jest na stronie
www.szkolenia@okey.ostroda.pl
4. Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w kursie (e-mail, fax lub wiadomość
telefoniczna)
5. Opłata – kwota, równoważna cenie kursu, którą należy wpłacić Organizatorowi.

§3
Warunki uczestnictwa w kursie
1. Wpis na listę uczestników oraz potwierdzenie dokonania opłaty.
§4
Warunki płatności
1. Opłatę w wysokości 400,00 zł brutto należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na
podstawie Faktury VAT.
2. Kwota opłaty nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów.
3. Opłatę za kurs należy wpłacić w kasie lub na konto Organizatora podając w tytule:
nazwę szkolenia.
§5
Odwołanie lub zmiana terminu kursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub jego odwołania w
terminie do 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia.
2. W przypadku odwołania lub przeniesienia terminu kursu Organizator zobowiązuje
się do poinformowania o tym Uczestników telefonicznie, e-mailem lub fax-em.
§6
Ochrona danych osobowych Uczestników
1. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r, (Dz. U. 2002r, Nr 101, poz. 926 ze. zmianami).
2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów organizacyjnych kursu,
prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz wystawienia zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo w kursie.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
§7
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

