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1) Kurs fundraisingu online Szkoła Hojności, zwany dalej Szkołą jest organizowany

przez Armiger sp. z o.o. z siedzibą w Sobolowie wpisaną do rejestru

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII

Gospodarczy KRS w Krakowie pod numerem 0000756797, REGON: 381773089,

NIP: 8681972701, adres: Sobolów 278, 32-742 Sobolów, kapitał zakładowy 5.000 zł

wpłacony w całości, zwany dalej “Organizatorem”.

2) Uczestnikiem Szkoły jest osoba, która:

- dokonała zapisu poprzez formularz podany na stronie internetowej

szkolahojnosci.pl,

- dokonała wpłaty w wysokości jednej raty lub wpłaciła całą kwotę na

przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, przy czym za wpłacenie

uznaje się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Organizatora,

- otrzymała mailowe potwierdzenie uczestnictwa w kursie

od Organizatora. 

3) Zajęcia Szkoły odbywać się będą w podanych na stronie zapisów terminach

w formie online poprzez platformę cyfrową ClickMeeting. Program kursu

fundraisingu online Szkoła Hojności obejmuje 10 spotkań, każde po

5 godzin zegarowych. W zajęcia są wliczone przerwy. Uczestnicy w dzień

poprzedzający zajęcia otrzymają link na adres mailowy zgłoszony przy zapisie. 

4) Harmonogram kolejnych tematów zostanie opublikowany 7 dni przed

rozpoczęciem zajęć. Kolejność lub termin zajęć może w przypadkach losowych

ulec zmianie. 

5) Na uczestnikach Szkoły spoczywa obowiązek posiadania sprzętu

o odpowiednich parametrach technicznych oraz dostępu do sieci internetu,

które umożliwiają udział w zajęciach.
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6) Organizator nie odpowiada za brak możliwości uczestniczenia w zajęciach

lub też za ograniczenia w uczestnictwie spowodowane przez brak połączenia

internetowego lub jego niestabilność, jak również wynikające

z korzystania przez uczestnika ze sprzętu o nieodpowiednich parametrach

technicznych lub niesprawnego.

7) Dla uczestników Szkoły przewidziane są dodatkowe spotkania w formie

mastermind. Mastermind będzie prowadzony przez osoby wskazane przez

Organizatora, a z ich sylwetkami Uczestnicy Szkoły zostaną zapoznani na

pierwszych zajęciach. 

8) Forma zajęć Szkoły ma charakter wykładowo-warsztatowy. Spotkanie po

części zasadniczej może mieć kontynuację w formie spotkania

z gościem. Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymają od prowadzących

materiały dotyczące poruszanego zagadnienia. 

9) Płatności za kurs fundraisingu online Szkoła Hojności dokonywana jest na

podstawie faktury pro-forma na numer rachunku wskazany

przez Organizatora.

10) Płatność może odbywać się jednorazowo, z góry lub mieć formę ratalną. W

przypadku finansowania uczestnictwa przez podmiot inny niż uczestnik, faktura

zostanie wystawiona na dane podmiotu, który finansuje uczestnictwo.
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11) Całkowity zwrot płatności możliwy jest wyłącznie, kiedy zajęcia kursu

fundraisingu online Szkoła Hojności zostaną odwołane przez Organizatora. 

W przypadku braku uruchomienia zajęć uczestnicy zostaną o tym

poinformowani na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć, a zwrot środków i korekta

faktur - nastąpi w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

12) Obecność lub nieobecność na zajęciach jest sprawą indywidualnego

wyboru Uczestnika. 

13) Uczestnicy po zakończeniu Szkoły otrzymują certyfikat potwierdzający

ukończenie kursu fundraisingu online Szkoła Hojności. Warunkiem otrzymania

certyfikatu jest złożenie pracy zaliczeniowej w formie pisemnej, której zasady

przygotowania zostaną omówione na pierwszych zajęciach.

14) Rezygnacja z kursu fundraisingu online Szkoła Hojności przez Uczestnika daje

mu prawo do zwrotu za zajęcia przyszłe od momentu rezygnacji na poziomie

80% wartości za każde spotkanie. 

15) Akceptacja regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych

oraz wizerunku Uczestników Szkoły na potrzeby jej realizacji. Administratorem

danych osobowych uczestnika jest Organizator. Szczegółowe informacje na

temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności,

dostępnej pod linkiem: https://armiger.pl/polityka-prywatnosci/

Uczestnik dokonując zapisu, oświadcza, że akceptuje niniejszy 

regulamin, jak również, że zapoznał się z Polityką Prywatności.

https://armiger.pl/polityka-prywatnosci/

