REGULAMIN UDZIAŁU
1. Z uwagi na charakter kursu liczba uczestników kursu Akademia Trenera Edukacji 2019 jest co do
zasady ograniczona; naszym celem jest zrekrutowanie maksymalnie 12 uczestników.
2. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową; jeżeli zdecydujemy się przeprowadzić kurs
ponownie, będą oni mieli pierwszeństwo w stosunku do nowych kandydatów.
3. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru najlepszych kandydatów w oparciu o doświadczenie zawodowe
oraz inne istotne kwalifikacje.
4. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni roboczych o tym, czy ich zgłoszenie zostało
rozpatrzone pozytywnie.
5. Całkowita opłata za kurs wynosi: 4400 PLN*
Opłata obejmuje:
- udział we wszystkich modułach Akademii Trenera Edukacji (ATE) 2019, zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym na stronie: https://e-dos.net/project/akademia-trenera-edukacji/;
- nieograniczony dostęp do materiałów ATE, w tym zwłaszcza do nagrań wszystkich sesji prowadzonych
on-line;
- indywidualny feedback ekspercki na temat każdego z zadań domowych;
- wszystkie materiały kursowe;
- napoje oraz lunch w trakcie zjazdów stacjonarnych;
- dyplom ukończenia ATE**
- koszty administracyjne.

* opłata nie obejmuje dodatkowych kosztów uczestnika, w tym w szczególności kosztów dojazdu i
ewentualnego noclegu.
** dyplom ukończenia ATE wydawany jest uczestnikom, którzy wykonają z powodzeniem oraz terminowo
wszystkie zadania, przewidziane w programie kursu.
6. Rezerwacja miejsca w Akademii odbywa się ściśle według kolejności zgłoszeń, poprzez wpłatę 700 zł
tytułem: „Akademia Trenera Edukacji 2019 – rezerwacja miejsca” na konto:

DOS-ELTEA s.c. M. Rosińska, G.Śpiewak
[mBank] 27 1140 2004 0000 3502 7436 0543
7. W przypadku, jeśli kandydat nie zostanie zakwalifikowany przez DOS-ELTea, opłata rezerwacyjna
podlega zwrotowi w ciągu 7 dni roboczych. W pozostałych przypadkach opłata ta nie podlega zwrotowi.
8. Pozostała część opłaty za kurs, t.j. 3700 zł (4400 zł – 700 zł) płatna jest do 20 października 2019 r.
9. Na życzenie uczestnika opłata za kurs może zostać rozłożona na raty, za dopłatą 5% do ceny kursu.
Standardowy harmonogram rat przedstawia się następująco:
- 1295 zł: płatne do 15 października 2019 r.;
- 1295 zł: płatne do 15 grudnia 2019 r..;
- 1295 zł: płatne do 15 lutego 2020 r..
Dopuszczamy inne harmonogramy opłat (w tym inną liczbę rat), na indywidualną prośbę uczestnika kursu.
10. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania dyplomu ATE 2019 jest:
(i) wzięcie aktywnego udziału w sesjach stacjonarnych oraz w sesjach on-line;
(ii) terminowe wykonanie wszystkich zadań, przewidzianych w programie Akademii.

