AKADEMIA WNĘTRZ
EWA ROMANOW-GŁOWACKA
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Formularz zgłoszeniowy:
Imię i nazwisko Uczestnika:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Adres zamieszkania/korespondencji:
Data i miejsce urodzenia:
Pesel:
Dane do faktury:
Wykonywany zawód:
Temat kursu: Kurs Home Staging-stylizacja nieruchomości
przygotowanie nieruchomości pod sprzedaż lub wynajem.
Termin kursu: od 23.03-07.04.19r.
I zjazd od 23-24.03.19, godz. 9.30-15.45
II zjazd od 06-07.04.19, godz. 9.30-15.45
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot:
Akademia Wnętrz, Ewa Romanow-Głowacka, w zakresie podanym w formularzu do celów
niezbędnych w procesie kształcenia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO z dnia 27 kwietnia
2016r. (UE) 2016/679 informujemy, że administratorem Pani/Pana danych jest Akademia
Wnętrz, Ewa Romanow-Głowacka z/s 53-030 Wrocław przy ul. Przyjaźni 4G/5;
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu,
aktualizowania, przeniesienia lub ich poprawiania w każdym czasie;
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Pana/Pani dane będą
przetwarzane na potrzeby procesu kształcenia oraz po jego zakończeniu w czasie określonym
w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.)
oraz innych przepisów szczególnych.
Formy płatności: przelewem lub gotówką.
Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 11 1050 1575 1000 0091 4193 0223
Akademia Wnętrz, Ewa Romanow-Głowacka, ul. Przyjaźni 4G/5, 53-030 Wrocław.
Na przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać termin, rodzaj i termin szkolenia.

Regulamin kursu: Projektowanie wnętrz mieszkalnych
§ 1. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
Akademia Wnętrz, Ewa Romanow-Głowacka zwanej dalej Organizatorem,
organizuje kurs Home Staging-stylizacji wnętrz, przygotowanie nieruchomości pod
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sprzedaż lub wynajem.

§ 2. Akademia Wnętrz, Ewa Romanow-Głowacka jest niepubliczną placówką
kształcenia ustawicznego, posiadającą wpis do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem
ewidencyjnym 2.02/00031/2015. Instytucja szkoleniowa podlega nadzorowi i kontroli
kuratorium Oświaty.

§ 3. Kurs Home Staging trwa 32 godz. lekcyjne, w formie zajęć obowiązkowych.
Zajęcia odbywają się w weekendy w sobotę i niedzielę w godz. od 9.30 do 15.45 w
siedzibie placówki: Centrum Prolearning przy ulicy Wagonowej 2 c/2 we Wrocławiu.

§ 4. Zapisy i płatności
1) zapisy na szkolenia dokonywane są w zakładce Zapisy. Warunkiem uczestnictwa w
kursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail
Organizatora, oraz dokonanie w terminie do 5 dni roboczych od wysłania zgłoszenia,
wpłaty w wysokości 40 % wartości kursu, kolejne 60 % (nie mniej niż 10 dni) przed
rozpoczęciem kursu na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski 11 1050 1575 1000 0091 4193 0223
Akademia Wnętrz, Ewa Romanow-Głowacka,
ul. Przyjaźni 4G/5, kod: 53-030 Wrocław.
Na przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać termin, rodzaj i termin kursu.
Faktura zostanie wystawiona po wpłaceniu 100 % wartości kursu.
(podstawa zwolnienia z VAT: art.113 ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług).
2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail zostanie przesłane w
ciągu 24 godzin, natomiast samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego, nie jest
równoznaczne z przyjęciem na kurs,
3) aby uczestniczyć w zajęciach, Uczestnik zobowiązany zapoznać się z programem
szkolenia, statutem oraz regulaminem placówki,
4) opłata za kurs wynosi 2 850 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).
Cena promocyjna wynosi 1995 zł ( jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
Należność w wysokości 100 % kwoty za uczestnictwo w zajęciach, musi być
uregulowana przed zajęciami. W cenę wliczony jest oryginał zaświadczenia, natomiast
wydanie kopii zaświadczenia oraz innych dokumentów potwierdzających udział w
kursie jest płatne w wysokości 80 zł za sztukę wydanego dokumentu.
5) za niewykorzystane godziny w trakcie trwania kursu, nie zwracamy kosztów,
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6) dokonanie opłaty za uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z akceptacją
warunków regulaminu,
7) koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz zakupem materiałów
plastycznych ponosi Uczestnik,
8) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku małej ilości osób.
W takim przypadku zwróci Uczestnikowi całą wpłaconą sumę w terminie do 7 dni od
zakładanej daty rozpoczęcia kursu,

9) o przyjęciu słuchacza na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
10) Uczestnik kursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody-zarówno na sobie,
jak i na mieniu – jakie mogą zostać wyrządzone przez niego oraz wszelkim osobom
trzecim podczas trwania kursu. Uczestnik zobowiązuje się do nie podnoszenia
jakichkolwiek roszczeń wobec Akademii Wnętrz z tego tytułu.
Organizator nie odpowiada za osobiste rzeczy Uczestnika kursu.

11) Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu kursu w przypadku małej
ilości osób.

§ 5. Rezygnacja z kursu
1) w przypadku rezygnacji z kursu, wpłata za kurs może być przeniesiona na kolejną
edycję, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej
(w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu),
2) jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie, nie później niż 14 dni roboczych
przed terminem rozpoczęcia kursu, otrzyma zwrot opłaty w całości,
3) informacje o rezygnacji należy przesłać w formie pisemnej na adres Organizatora
(liczy się dzień dostarczenia informacji o rezygnacji),
4) w przypadku rezygnacji z udziału w kursie na mniej niż 14 dni roboczych przed datą
szkolenia i na miejsce rezygnującego nie zgłosi się nowy Uczestnik,
Organizator ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50 % wniesionej
opłaty,
5) w przypadku rezygnacji na 10 dni przed szkoleniem lub w dniu szkolenia
Organizator naliczy karę umowną w wysokości 100% opłaty za szkolenie,
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6) zwrot opłat nastąpi przelewem na wskazane konto osoby rezygnującej w ciągu
tygodnia od chwili otrzymania pisemnej rezygnacji.

§ 6. Zaliczenie kursu
1) po ukończeniu kursu projektowania architektury wnętrz mieszkalnych,
Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończonym kursie na podstawie par 18 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, potwierdzający uzyskanie i uzupełnienie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania architektury
wnętrz, z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).
Placówki szkoleniowe nie mogą nadawać „uprawnień do uzyskania tytułu
zawodowego architekta wnętrz, a jedynie mogą wystawiać zaświadczenie o
ukończeniu Kursu,
2) warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończonym kursie jest minimum 80 %
uczestnictwa w zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia, na które składa się:
projekt wnętrza mieszkalnego oraz test, który jest podsumowaniem wiedzy
teoretycznej z całego omówionego programu nauczania,
3) Organizator ustala nowy termin zaliczenia kursu, w przypadku, jeśli Uczestnik nie
wykona prac i nie zaliczy testu w podanym terminie, może przystąpić do drugiego
terminu w terminie (do 3 miesięcy) ponosząc dodatkowe koszty zaliczenia w
wysokości 300 zł ( słownie: trzysta złotych). Wyznaczony dodatkowy termin zaliczenia
kursu jest płatny, niezależnie od przyczyn nie przystąpienia do pierwszego terminu.
4) Uczestnicy są zobowiązani, do używania w swoich projektach, realizowanych w
ramach kursów, produktów firm partnerskich Akademii Wnętrz.
5) wykonana praca zaliczeniowa pozostaje w posiadaniu Organizatora, na potrzeby
dydaktyczne przyszłych Słuchaczy oraz w celach promocyjnych Akademii.
6) Uczestnik może wykorzystać swoje prace projektowe, wykonane w trakcie
odbywania kursu, pod warunkiem, że umieści na nich informację:
projekt został zrealizowany w Akademii Wnętrz, Ewa Romanow-Głowacka.
7) materiały edukacyjne przekazane w trakcie trwania kursu, mogą być stosowane
tylko na użytek osobisty Uczestnika.

§ 7. Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji fotograficznej oraz
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tworzenia filmu multimedialnego, który stanowi połączenie obrazu, dźwięku, tekstu w
trakcie trwania zajęć oraz spotkań branżowych, włącznie z wizerunkiem osobistym
oraz prac projektowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Akademii
Wnętrz oraz mediach społecznościowych na czas nieokreślony. Uczestnik wyraża
zgodę na udział w fimie multimedialnym o charakterze szkoleniowym, który będzie
umieszczony na stronie www.akademia.ewaromanow.pl w formie szkolenia on
line.Organizator nie ma obowiązku, podpisywania nazwiskiem uczestnika jego prac
oraz dokumentacji fotograficznej. Organizator ma prawo przekazać dokumentację
fotograficzną oraz film multimedialny do partnerów placówki.
2) Organizator nie wyraża zgody na publikowanie materiałów szkoleniowych w
jakiejkolwiek formie oraz na wykonywanie zdjęć w trakcie trwania zajęć.
Działanie takie będzie stanowiło naruszenie praw autorskich.
3) zastrzegamy sobie prawo zmiany kadry, terminów szkolenia oraz harmonogramu
zajęć oraz miejsca odbywania się zajęć.
Organizator ma prawo w przypadku nieobecności Wykładowcy zorganizować jego
zastępstwo lub w razie konieczności odwołać zajęcia. Odwołane zajęcia muszą być
zrealizowane w innym terminie.
4) Treść niniejszej umowy, stanowi tajemnicę handlową i nie wolno ujawniać jej
osobom trzecim
5) W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
Oświadczam, że akceptuję regulamin, statut oraz cennik placówki.
podpis Uczestnika
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podpis Organizatora
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