Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dokształcających
w trybie ustawicznego szkolenia dla lekarzy dentystów
organizowanych przez Akademię Stomatologii
1. Szkolenia organizowane przez Akademię Stomatologii mają formę wykładów
teoretycznych i zajęć warsztatowych.
2. Organizator oświadcza, że ma prawo do prowadzenia kształcenia, za które
przyznawane są punkty edukacyjne w ilości 1 punkt =1 h szkolenia, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.
U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.).
3. Szkolenia skierowane są do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz
studentów stomatologii, pragnących pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje
zawodowe określone w programie szkolenia.
4. Informacje o oferowanych szkoleniach, terminach i warunkach publikowane są na
stronie internetowej www.akademiastomatologii.edu.pl oraz w materiałach
informacyjnych i reklamowych, a także udostępniane na prośbę osób
zainteresowanych.
5. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego na stronie www.akademiastomatologii.edu.pl, bądź w
formie telefonicznej – 728-531-681 , w terminie nie później niż 21 dni przed
rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest
dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z
Organizatorem. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest
równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego
regulaminu.
6. Po zgłoszeniu udziału kursant jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w terminie 3 dni
od momentu zgłoszenia. W przypadku braku płatności, kursant może zostać bez
informowania usunięty z listy uczestników.
7. Ze względów organizacyjnych maksymalna wymagana liczba osób chętnych na
szkolenia jest regulowana przez Organizatora i podyktowana rodzajem szkolenia. W
przypadku dużego zainteresowania szkoleniem otwierana jest lista rezerwowa
(obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o
zwolnionym miejscu są niezwłocznie informowani przez organizatora.
8. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest: a. dostępność wolnych miejsc; b. zgłoszenie
uczestnictwa przyjęte przez Organizatora, c. dokonanie płatności całości opłaty w
wysokości określonej przez Organizatora za udział w szkoleniu w terminie do 21 dni
przed rozpoczęciem szkolenia lub w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
9. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz listem (lub podczas
szkolenia) fakturę za wniesioną opłatę. Certyfikat może być przesłany pocztą.
10. Akademia Stomatologii dokonuje oceny zadowolenia uczestników i skuteczności
prowadzonych szkoleń za pomocą ankiety oceny szkolenia lub innych metod
badawczych w trakcie lub bezpośrednio po szkoleniu.
11. Opłaty za udział w szkoleniu pobierane są w złotych polskich i obliczane są
każdorazowo do poszczególnych zajęć w zależności od zakresu szkolenia i sumy
wszystkich składników kosztowych wynikających z programu danego szkolenia.
Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, a także ewentualnego dojazdu.

12. Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmowane będą w formie pisemnej, bądź
pocztą elektroniczną (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora): a. w
terminie do 21 dni kalendarzowych przed datą szkolenia przysługuje zwrot
uiszczonej opłaty w całości; b. w terminie krótszym niż 21 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem szkolenia przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty lub przeniesienie
wpłaty na szkolenie w innym terminie, uzgodnionym z Uczestnikiem.
13. Brak wpływu płatności do Organizatora zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia
kwalifikującego do udziału w szkoleniu.
14. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego oświadczenia o
rezygnacji ze szkolenia, Organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu przed
datą jego rozpoczęcia przez poinformowanie uczestników w formie ustnej,
telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem, jeżeli: a. wymagana lub
określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta; b. nastąpiło zdarzenie noszące
cechy siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora np. choroby
wykładowcy. W w/w przypadku Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu
wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych, a
Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z odwołaniem lub zmianą
terminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa w przypadku, w
którym wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych. Z tego
tytułu nie przysługuje Uczestnikowi zwrot wniesionej opłaty za szkolenia.
17. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu. Wszelkie
uwagi, roszczenia wobec Organizatora należy wnosić do 7 dni po zakończeniu
szkolenia. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2018r. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są
realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.
Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.akademiastomatologii.edu.pl

