Regulamin Szkoleń
Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę
Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę (PSTS).
Pod nazwą ‘szkolenie’ rozumie się wszystkie formy szkoleń, kursów i warsztatów organizowanych
przez PSTS.
I. Organizujący szkolenia
Szkolenia organizuje Polskie Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę, z siedzibą al. Kraśnicka 2a, 20-718
Lublin, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydziału
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294274. REGON 060323707,
numer NIP 712-315-12-37.
II. Szkolenia
Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
III. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dołączonego do opisu szkolenia i odesłanie go na adres:
szkolenia@arteterapia.pl
2. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do przesłania zgłoszenia oraz uiszczenia 100% należnej za
szkolenie opłaty najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku nie
dokonania opłaty w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostaje anulowane.
3. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę
numer 57 1940 1076 3064 0988 0000 0000. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko
Uczestnika oraz nazwę i termin szkolenia.
4. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji oraz dopełniły
wymaganych formalności.
5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach może być przez Organizatora ograniczana. O ilości
osób w każdym ze szkoleń oraz o przydzieleniu wolnych miejsc decyduje Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń
o czym poinformuje zainteresowanych nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia jeżeli na dany termin
zgłosi się mniejsza liczba osób niż wymagana przez prowadzącego szkolenie.
IV. Rezygnacja z uczestnictwa
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić pisemnie na adres e-mail:
szkolenia@arteterapia.pl
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy
się data wpływu oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej na adres email
szkolenia@arteterapia.pl ) zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. Zwrot
opłaty dokonywany jest na konto, z którego wpłata została dokonana.
Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że rezygnacja ze szkolenia przez
Uczestnika w terminie od 14 do 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z obciążeniem
zgłaszającego się kosztami w wysokości 50 % ceny szkolenia, zaś w przypadku rezygnacja później niż
na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie
obciążony pełną odpłatnością za szkolenie.
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V. Odwołanie lub zmiany terminu szkolenia
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od siebie, a także
prawo do zmiany terminów i miejsca szkolenia w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń i
dokonanych wpłat.
W przypadku braku miejsca na szkoleniu, zmiany terminu lub odwołania szkolenia, wpłaty zostaną
zwrócone. Zwroty dokonywane są na numer konta, z którego dokonano wpłaty.
W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi
innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej
opłaty w całości.
VI. Rabaty
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę (PSTS) oraz Polskiego Stowarzyszenia
Muzykoterapeutów (PSMT) otrzymują rabat w wysokości 15 % ceny szkolenia. Warunkiem
otrzymania rabatu jest bycie czynnym Członkiem jednego z powyższych stowarzyszeń oraz
niezaleganie z składkami członkowskimi.
VII. Ochrona danych osobowych
Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę na podstawie art. 31
Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia
szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do
swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do
wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).
VIII. Pozostałe uwagi
1. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie
własności intelektualnej.
2. Od Uczestnika oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
3. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. Brak uczestnictwa w
którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia i
odmowy wystawienia dyplomu/certyfikatu.
4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w szkoleniu, a
także do każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności.
5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu miejsca, w którym szkolenie
się odbywa.
IX. Reklamacje i odpowiedzialność
Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Polskiego
Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie
edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub
osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub
umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia,
ani za wypadki zdrowotne oraz rzeczy pozostawione lub zaginione w czasie trwania szkolenia.
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