Szkolenia dr Joanna Kwasiborska-Dudek, 00-549 Warszawa, ul. Piękna 15 lok. 44, NIP 834-111-57-25

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ONLINE
KURS I STOPNIA METODY THE EARLY START DENVER MODEL
(THE EARLY START DENVER MODEL INTRODUCTORY WORKSHOP)
19-20 czerwca 2021 r.
Dane Uczestnika:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Jestem rodzicem, członkiem najbliższej rodziny lub opiekunem prawnym dziecka z ASD
Jestem osobą pracującą zawodowo z osobami z ASD lub planującą rozpoczęcie pracy z osobami z ASD
Żadne z powyższych
Dane do faktury:
Nazwa instytucji / imię i nazwisko:
Adres:
NIP (opcjonalnie):
Oświadczenie Uczestnika:
Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję postanowienia „Regulaminu Kursu I stopnia
metody ESDM (ESDM Introductory Workshop)” zamieszczonego na stronach od 3 do 4 poniżej
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Kurs I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop) jest jednym z kilku
etapów procesu certyfikacyjnego metody ESDM. Do uzyskania certyfikatu terapeuty ESDM konieczne
jest zaliczenie kolejnych etapów procesu szkoleniowego prowadzonych przez certyfikowanego trenera
ESDM.
2. Wyłącznie certyfikowani terapeuci ESDM posiadają kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii
metodą The Early Start Denver Model.
3. Metoda The Early Start Denver Model, jak również treść niniejszego kursu, są chronione prawem
autorskim. Jakakolwiek rejestracja, reprodukcja lub imitacja prezentowanej treści, w całości lub
w częściach, za pomocą dowolnej metody i bez względu na cel, jest zabroniona bez uprzedniej, pisemnej
zgody autorów.
4. Metoda The Early Start Denver Model, jak również treść niniejszego kursu, nie mogą być prezentowane
żadnej publiczności w szczegółach wykraczających poza ogólne informacje udostępnione publicznie.
W szczególności, udział w niniejszym kursie nie upoważnia do prowadzenia szkoleń z metody The Early
Start Denver Model.

(miejscowość, data)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L119)
(RODO) informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Kwasiborska-Dudek, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Szkolenia dr Joanna Kwasiborska-Dudek z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 15
lok. 44, 00-549 Warszawa, NIP 834-111-57-25, REGON 142289648.
2. Dane są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia kursu metody The Early Start Denver Model
(ESDM) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), w zakresie: imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji oraz – w przypadku wystawienia faktury – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane (na podstawie umów powierzenia) dostawcom usług
i rozwiązań technicznych lub organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe itp.),
dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, biurom księgowym, firmom
windykacyjnym itp.) oraz osobom upoważnionym przez Panią/Pana.
4. Po ukończeniu szkolenia Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych
Ameryki (University of California Davis MIND Institute, 2825 50th Street, Sacramento, CA 95817, USA)
celem dodania ich do oficjalnego rejestru uczestników szkoleń metody ESDM prowadzonego przez w/w
instytucję.
5. Dane nie będą profilowane ani poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
6. Dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.
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Regulamin Kursu I stopnia metody ESDM (ESDM Introductory Workshop)
§1. Definicje
Regulamin: niniejszy „Regulamin Kursu I stopnia metody ESDM (ESDM Introductory Workshop)”
Kurs: Kurs I stopnia metody ESDM (ESDM Introductory Workshop), którego dotyczy niniejszy Regulamin
ESDM: The Early Start Denver Model – metoda wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu
Instytut MIND: University of California Davis MIND Institute, z siedzibą w 2825 50th Street, Sacramento, CA 95817, Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej – instytucja, z której wywodzi się metoda ESDM, nadzorująca szkolenia z metody ESDM
Organizator: Szkolenia dr Joanna Kwasiborska-Dudek, siedziba ul. Piękna 15 lok. 44, 00-549 Warszawa, NIP 834-111-57-25,
REGON 142289648, adres e-mail: j.kwasiborska-dudek@adesse.pl, telefon: +48 609 788 345, organizujące Kurs
Prowadzący: osoba prowadząca Kurs – certyfikowany trener metody ESDM
Klient: osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia opłaty za Kurs; Klient może, ale nie musi być jednocześnie
Uczestnikiem
Uczestnik: osoba, która samodzielnie lub za pośrednictwem Klienta dokonała rejestracji na Kurs
Opiekun: Uczestnik będący rodzicem, członkiem najbliższej rodziny (rodzeństwo, dziadkowie) lub opiekunem prawnym dziecka
z zaburzeniem ze spektrum autyzmu
Formularz: formularz zgłoszeniowy wypełniany w celu rejestracji na Kurs
Oświadczenie Uczestnika: oświadczenie stanowiące integralną część Formularza dotyczące: procesu certyfikacyjnego metody
ESDM, kwalifikacji do prowadzenia terapii metodą ESDM, praw autorskich związanych z metodą ESDM oraz treścią Kursu, a także
zasad wykorzystywania wiedzy zdobytej w trakcie Kursu przez Uczestnika
Ogłoszenie o Kursie: zaproszenie do udziału w Kursie opublikowane na stronie internetowej: www.adesse.pl/s/szkolenia,
zawierające między innymi: informacje o opłacie za Kurs, terminie Kursu i Prowadzącym, a także Formularz wraz z niniejszym
Regulaminem
Certyfikat: certyfikat poświadczający ukończenie Kursu przez Uczestnika
§2. Rejestracja na Kurs
1. Rejestracja na Kurs jest otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych metodą ESDM.
2. Rejestracja na Kurs polega na:
a) prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu i podpisaniu Formularza pobranego ze strony internetowej
Organizatora zawierającej Ogłoszenie o Kursie oraz przesłaniu go w formie elektronicznej do Organizatora,
b) dokonaniu opłaty za Kurs w wysokości podanej w Ogłoszeniu o Kursie oraz przesłaniu potwierdzenia wniesienia opłaty
w formie elektronicznej do Organizatora.
3. Umowa o świadczenie usług zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron w momencie potwierdzenia przez Organizatora
przyjęcia Uczestnika na Kurs, przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany na Formularzu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia Formularza zgodnie ze stanem faktycznym. Organizator nie odpowiada
za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub
niepełnych danych kontaktowych, identyfikacyjnych lub danych do wystawienia faktury.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

§3. Opłata za Kurs
Organizator stosuje ceny i promocje cenowe według własnego uznania.
Informacja o opłacie za Kurs jest podana w Ogłoszeniu o Kursie.
Organizator w ramach opłaty za Kurs gwarantuje udział w Kursie online. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem
w Kursie leżą po stronie Klienta lub Uczestnika.
W przypadku promocji cenowej skierowanej do Opiekunów, Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy Uczestnik
faktycznie jest Opiekunem, poprzez weryfikację oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu
jednoznacznie wskazującego diagnozę. Weryfikacja dokumentów odbywa się przed rozpoczęciem Kursu, przy czym Organizator
nie pobiera ani nie przechowuje w żaden sposób oryginałów ani kopii wyżej wymienionych dokumentów.
W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa powyżej, Organizator zgodzi się na udział Uczestnika w Kursie pod
warunkiem dopłacenia przed rozpoczęciem Kursu kwoty będącej różnicą pomiędzy dokonaną już opłatą, a standardową ceną
za Kurs przewidzianą dla pozostałych Uczestników.
W przypadku promocji cenowej związanej z terminem rejestracji, Klient zachowuje prawo do ceny promocyjnej jedynie do daty
końcowej wskazanej dla tej promocji. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym dla promocji, Klienta
obowiązuje podstawowa stawka, podana w ogłoszeniu o Kursie.
§4. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnictwo w Kursie jest całkowicie dobrowolne i polega na zdalnym udziale w sesjach szkoleniowych wchodzących w skład
Kursu, prowadzonych z użyciem platformy internetowej do komunikacji zdalnej wskazanej w Ogłoszeniu o Kursie.
2. Uczestnik zobowiązuje się do zalogowania się do wskazanej platformy do komunikacji zdalnej najpóźniej pięć minut przed
rozpoczęciem Kursu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w Kursie w pełnym wymiarze czasowym, podanym w Ogłoszeniu o Kursie.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego w czasie trwania Kursu, a także godności osobistej
Prowadzącego i pozostałych Uczestników.
5. Podczas Kursu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku – w jakiejkolwiek formie i przy pomocy jakichkolwiek
rozwiązań technicznych.
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§5. Certyfikat
1. Certyfikat wydawany jest Uczestnikowi po ukończeniu przez niego Kursu.
2. Certyfikat wystawiany jest przez Instytut MIND na podstawie decyzji Prowadzącego.
3. Prowadzący może odmówić wydania Certyfikatu, jeżeli Uczestnik z jakiegokolwiek powodu opuści Kurs przed jego
zakończeniem lub będzie w nim uczestniczył w niepełny sposób (np. znacząco spóźniając się po przerwach itp.). W takich
sytuacjach Prowadzący bierze pod uwagę moment opuszczenia Kursu oraz zakres treści Kursu, z którym Uczestnik się zapoznał.
4. W przypadku odmowy wydania Certyfikatu Uczestnik zostanie poinformowany przez Prowadzącego o możliwościach
dokończenia Kursu i uzyskania Certyfikatu.
§6. Rezygnacja z uczestnictwa, przerwanie uczestnictwa
1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Kursie.
2. Z pominięciem należycie udokumentowanych ważnych przyczyn losowych, w przypadku rezygnacji z Kursu przez Uczestnika
z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie jest zwracana żadna część opłaty za Kurs wniesionej za Uczestnika. Dotyczy
to również sytuacji szczególnych, takich jak: rezygnacja z Kursu w dniu jego rozpoczęcia, rezygnacja z Kursu w czasie jego
trwania, opuszczenie Kursu przed jego zakończeniem. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody poniesione przez Klienta lub Uczestnika w związku z rezygnacją z Kursu.
3. Organizator może odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w Kursie w przypadku:
a) łamania postanowień Regulaminu, w tym stwierdzenia niezgodności danych podanych w Formularzu ze stanem
faktycznym,
b) zachowania uniemożliwiającego prowadzenie Kursu,
c) zachowania nieobyczajnego lub niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
W przypadku odmowy Uczestnikowi dalszego udziału w Kursie żadna część wniesionej za niego opłaty za Kurs nie zostanie
zwrócona, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta lub Uczestnika
w związku z odmową dalszego uczestnictwa w Kursie.
§7. Prawo do odstąpienia od umowy
Niezależnie od postanowień §6, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.
827) konsument może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni
od dnia jej zawarcia, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę
fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
§8. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Kursu.
2. Jeżeli Kurs nie odbędzie się z winy Organizatora, opłata za Kurs wniesiona za Uczestnika zostanie zwrócona w pełnej wysokości,
przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta lub Uczestnika w związku
z odwołaniem Kursu.
3. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie. Reklamacje będą rozpatrywane
w terminie czternastu dni.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu postanowień Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w sytuacji braku
możliwości dojścia do porozumienia, przez polskie sądy miejscowo właściwe dla siedziby Organizatora.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Organizatora w formie załącznika do Formularza.
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