
 

 

warunki uczestnictwa                                      
w edycji 2022/2023 

 

1. Rejestracja na tegoroczną edycję Akademii odbywa poprzez wypełnienie i przesłanie 
formularza aplikacyjnego, dostępnego na stronie: https://e-dos.net/project/thought-
leader-academy/  

2. Aplikacje rozpatrywane są ściśle według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona! 

3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie oceny kwalifikacji i doświadczenia 
profesjonalnego. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o (nie)przyjęciu na 
tegoroczną edycję Akademii w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od złożenia aplikacji. 

4. Aby potwierdzić miejsce w Akademii, należy – po otrzymaniu pozytywnej decyzji od 
organizatorów o zakwalifikowaniu kandydata/-tki – niezwłocznie przelać opłatę 
rezerwacyjną w wysokości 700 zł na następujące konto bankowe: 

DOS-ELTEA s.c. M. Rosińska, G.Śpiewak  
[mBank] 27 1140 2004 0000 3502 7436 0543 

5. Po dokonaniu przelewu konieczne jest przesłanie potwierdzenia operacji bankowej, na 
adres: grzegorz@e-dos.org   

6. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

7. W ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej Organizatorzy 
zawiadomią Kandydata/-tkę o ostatecznym przyjęciu na tegoroczną edycję Akademii; 
równolegle zostanie przesłana Umowa kursowa, regulująca prawa i obowiązki 
uczestnika/-czki i określająca harmonogram płatności opłat kursowych. 

8.  Całkowite opłaty za udział w edycji 2.0 wynoszą: 

cena promocyjna [do 31 lipca 2022] 4550 zł 

cena regularna [od 1 sierpnia 2022] 4950 zł  

Opłata kursowa obejmuje udział we wszystkich sesjach wykładowych i warsztatowych, 
stacjonarnie i on-line (zgodnie z harmonogramem Akademii, edycja 2022/23, dostępnym na 
stronie www: https://e-dos.net/project/thought-leader-academy/ ), w tym indywidualny 
feedback ekspertów na wszystkie zadania projektowe i projekt dyplomowy, a także materiały 
kursowe, dyplom ukończenia Akademii i koszty administracyjne.  

Uwaga: cena nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów uczestnictwa (w tym m.in. kosztów 
podróży i zakwaterowania uczestników). 

9. Opłata za kurs może zostać standardowo rozłożona na trzy raty, za dopłatą 3% od ceny 
kursu. Na wniosek Kandydatki/ Kandydata płatność ratalna może również być rozłożona 
w inny sposób – zainteresowanych prosimy o kontakt na adres grzegorz@e-dos.org lub 
tel. na numer 663 55 66 77. 
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