	
  

REGULAMIN SZKOLEŃ ZAAWANSOWANYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
SZKOŁĘ TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH (STSR)
Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Szkołę Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną cześć zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
i obowiązują wszystkich uczestników.
I ZASADY UCZESTNICTWA
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:
1. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do uczestnictwa w szkoleniu zaawansowanym, tj.: ukończenie szkolenia
TSR na poziomie podstawowym w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych realizowanego przez uznane
ośrodki szkoleniowe. STSR zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięć w tej kwestii.
2. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie:
http://www.stsr.pl/index.php/kalendarz-szkolen/.
3. Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł za szkolenie w przeciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości
e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Numer konta bankowego będzie podany
w wiadomości e-mail.
a) Po dokonanej wpłacie zaliczki uczestnik otrzyma informację o możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
b) Brak wpłaty zaliczki w terminie 7 dni oznacza brak zapisu na listę główną lub rezerwową.
4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat na konto oraz spełnienie wymagań pkt. 1, 2, 3 niniejszego
Regulaminu. STSR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania uczestnika na listę
rezerwową, jeżeli lista główna uczestników w danym terminie będzie już zamknięta.
5. Dokonanie pełnej wpłaty za szkolenie (pomniejszonej o zaliczkę) należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed
terminem szkolenia. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia oraz utratę wpłaconej
zaliczki.
6. W przypadku płatności ratalnych za szkolenia wpłaty muszą być realizowane najpóźniej na 14 dni przed
najbliższym zjazdem. Brak wpłaty przed zjazdem uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu.
7. Osoby, które dokonały płatności zaliczki, a nie dostały się na listę główną szkolenia, otrzymają zwrot zaliczki lub
ich wpłata może zostać przepisana na kolejną, wybraną edycję szkolenia.
8. Osobom, które są czynnymi członkami Polskiego Stowarzyszenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
(PSTTSR) przysługuje 10% zniżka na wszystkie szkolenia organizowane przez STSR. Aby skorzystać ze zniżki,
należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenie w formularzu rejestracyjnym i załączyć potwierdzenie opłaty składki
za dany rok kalendarzowy, co jest potwierdzeniem członkostwa w PSTTSR. Potwierdzenie członkostwa powinno
być wysłane na adres: szkolenia@stsr.pl, najpóźniej do dnia wpłaty pierwszej raty.
9. W przypadku uzyskania zniżki członkowskiej wpłata całościowa, bądź ostatnia rata za szkolenie powinna być
pomniejszona o 250 zł. STSR zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zniżki w sytuacji, gdy potwierdzenie
członkowstwa nie zostanie przesłane w wyznaczonym terminie.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu:
1.
2.

Jeśli rezygnacja nastąpiła na miesiąc przed terminem zajęć kwota zaliczki zostaje zwrócona w całości lub
przesunięta na kolejne proponowane przez STSR zajęcia szkoleniowe.
Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż miesiąc od szkolenia, bez względu na jej przyczynę, powoduje
utratę zaliczki.

	
  

	
  

	
  

3.
4.

Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 7 dni od szkolenia, bez względu na jej przyczynę, powoduje
utratę 100% pierwszej transzy płatności, zgodnie z systemem płatności.
Uczestnik ma możliwość bezpłatnego przeniesienia swojej wpłaty na szkolenie odbywające się w innym (już
wyznaczonym) terminie, o czym musi poinformować koordynatora szkoleń STSR na minimum 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia. Przeniesienie wpłaty nie oznacza jej zwrotu.

II SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem. Termin oraz
program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej www.stsr.pl. STSR zastrzega sobie prawo do dokonania
ewentualnych zmian trenerów/wykładowców oraz miejsca/lokalizacji szkolenia.
STSR w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu do
7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za
porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot 100% wpłaconej kwoty za szkolenie.
STSR zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od STSR. W takiej sytuacji zostanie
zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot 100% wpłaconej
kwoty za szkolenie.
W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni od rozpoczęcia z przyczyn leżących po stronie
STSR, uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, bądź zostanie mu zaproponowany kolejny
termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron oraz zwrot poniesionych kosztów dojazdu na
podstawie przesłanych paragonów/faktur.
Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu uczestnik powinien wpłacić na numer konta podany w wiadomości e-mail
z informacją o przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego.
Standardowo, faktura za wszystkie płatności wystawiona zostanie po zakończeniu szkolenia, chyba że uczestnik
zgłosi zapotrzebowanie na wcześniejsze rozliczenie szkolenia. Uczestnik, zapisując się na szkolenie STSR,
akceptuje przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad i przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).
Organizatorami szkoleń są:
a. Centrum PSR – Tomasz Świtek, NIP: 556-116-72-43, REGON: 091584326, ul. Rąbińska, Inowrocław
b. Centrum Rozwiązań – Jacek Szczepkowski, NIP: 956-136-40-23, REGON:340703729, ul. Gazowa 35,
87-100 Toruń
c. Centrum Rozwiązań – Artur Lewiński, NIP: 879-184-99-30, REGON: 341268299, ul. Jana Matejki 8,
87-100 Toruń
d. Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska, NIP: 731-142-90-68, REGON: 471654028
ul. Poniatowskiego 3, 95-200 Pabianice
e. Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski, NIP: 731-196-49-79, REGON: 365126474
ul. Poniatowskiego 3, 95-200 Pabianice

III BEZPIECZEŃSTWO
1.
2.
3.

STSR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, pozostawione,
zniszczone bądź skradzione podczas szkolenia.
Uczestnicy i trenerzy są zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i ppoż.,
jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie.
Uczestnicy i trenerzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektu, w którym odbywa się szkolenie.

	
  

	
  

	
  

IV INNE
1. Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie bez zgody STSR.
2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane uczestnikom przez STSR objęte są prawami własności
intelektualnej.
3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń
mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych - bez pisemnej zgody STSR.
4. Szkolenie może być filmowane oraz fotografowane przez STSR.
5. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z przeniesieniem na STSR autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz
z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
a) Gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu.
b) Gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowaniem do
zdjęcia.
6.
W szczególnych przypadkach losowych – opuszczenia powyżej 20 godzin zajęć dydaktycznych – wymagane jest
odrobienie zjazdu w innej edycji szkolenia STSR w miarę dostępności miejsc. W sprawie dostępności miejsc
należy kontaktować się z koordynatorem szkoleń zaawansowanych.
7.
Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu jest zrealizowanie wszystkich modułów szkolenia
i nadrobienie ewentualnych nieobecności.
8.
Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelka pomoc, pytania, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się
z koordynatorem szkoleń zaawansowanych STSR (tel. 881 484 224, mail: szkolenia@stsr.pl).
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 r.

	
  

	
  

