
 

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach online z cyklu  

LETNIA AKADEMIA FUNDACJI PSYCHO-EDUKACJA 
06.07.2020 

1. Szkolenia są prowadzone przez Fundację Psycho-Edukacja, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy internetowej Zoom. 

3. Szkolenia odbywają się w grupach od 14 do 22 osób. Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie 

się i wniesienie opłaty przez 14 osób, w określonych niżej terminach.  

4. Rekrutacja na poszczególne szkolenia kończy się na dwa dni przed terminem ich rozpoczęcia. Szcze-

gółowe daty określa tabela będąca załącznikiem do niniejszego formularza (poniżej). 

5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu są wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostęp-

nego pod linkiem https://forms.gle/xSfF8Bwoy8J9Xkuq9.  

6. Wypełnienie i przesłanie formularza nie są równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Potwierdzeniem 

jest wiadomość elektroniczna przesłana przez Organizatora na podany w formularzu rejestracyjnym 

adres e-mail (prosimy sprawdzać folder SPAM!). 

7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest w dalszej kolejności uiszczenie odpowiedniej opłaty oraz 

przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail akademia@fp-e.pl najpóźniej następnego dnia 

roboczego po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie (decyduje data wysłania przez Orga-

nizatora wiadomości na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail), nie później jednak niż 

w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia szkolenia. 

8. Opłatę należy wnieść na konto Fundacji Psycho-Edukacja: 96 1870 1045 2078 1062 5030 0001. Brak 

opłaty i przesłania potwierdzenia przelewu na ww. adres e-mail w podanym terminie są traktowane 

jako rezygnacja.  

9. Wpisanie na listę uczestników szkolenia następuje w momencie przesłania przez uczestnika potwier-

dzenia przelewu. 

10. Osoby, które zgłoszą się po zamknięciu listy, są wpisywane na listę rezerwową. O ewentualnym zwol-

nieniu się miejsca Organizator będzie informował drogą elektroniczną, zgodnie z kolejnością zapi-

sów. 

11. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia: 

• w przypadku szkolenia rozpoczynającego się w dzień powszedni – najpóźniej tydzień przed 

jego rozpoczęciem, do godz. 12:00 (szczegółowe terminy podano w tabeli poniżej); 

https://forms.gle/xSfF8Bwoy8J9Xkuq9
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• w przypadku szkolenia rozpoczynającego się w sobotę – najpóźniej osiem dni  przed jego 

rozpoczęciem (piątek), do godz. 12:00, z wyjątkiem szkolenia 11.07.2020 roku (szczegółowe 

terminy podano w tabeli poniżej). 

W przypadku zachowania terminu rezygnacji pełna opłata za szkolenie jest zwracana przez Organi-

zatora na konto, z którego dokonano przelewu, w ciągu trzech dni roboczych, licząc od pierwszego 

dnia roboczego następującego po dniu rezygnacji.  

Uczestnikowi, który zrezygnował lub zapisał się po terminie, o którym mowa wyżej, w przypadku re-

zygnacji nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej opłaty.  

12. Organizator przesyła drogą mailową informację, czy zebrała się grupa szkoleniowa (minimum 

14 osób): 

• w przypadku szkolenia rozpoczynającego się w dzień powszedni – tydzień przed jego rozpo-

częciem, po godz. 12:00 (szczegółowe terminy podano w tabeli poniżej); 

• w przypadku szkolenia rozpoczynającego się w sobotę – osiem dni  przed jego rozpoczęciem 

(piątek), po godz. 12:00, z wyjątkiem szkolenia 11.07.2020 roku (szczegółowe terminy po-

dano w tabeli poniżej). 

13. W przypadku niezebrania się grupy pełne opłaty za udział w szkoleniu zostają zwrócone przez Orga-

nizatora na konta, z których dokonano przelewów, najpóźniej do dnia, w którym miało się rozpocząć 

szkolenie (włącznie). 

14. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyszcze-

gólniający liczbę godzin odbytego szkolenia oraz główne zagadnienia poruszane w jego trakcie. 

15. Certyfikat przesyłany jest uczestnikom na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, w po-

staci pliku PDF. 

16. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu, 

terminów i cennika zamieszczonych poniżej (lub indywidualnej oferty przesłanej przez Organizatora 

na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail). 

17. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Zarząd Fundacji Psycho-

Edukacja. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą do-

konywane w formie pisemnej i publikowane na stronie Organizatora: www.fp-e.pl. 

 

http://www.fp-e.pl/


TERMINY I CENNIK 

Szkolenie: Termin: Rekrutacja do: 
Ostateczny termin rezy-

gnacji z udziału: 
Termin potwierdzenia uru-

chomienia grupy: 
Cena: 

Zrozumieć zespół Aspergera 
11.07.2020  

(sobota) 
09.07.2020 06.07.2020 08.07.2020 po godz. 12:00 250 zł 

Dzieci, które są bardziej… Metody pracy z dzieckiem 
z ADHD w szkole 

18.07.2020  
(sobota) 

16.07.2020 10.07.2020 do godz. 12:00 10.07.2020 po godz. 12:00 250 zł 

Dzieci, które są bardziej… Metody pracy z dzieckiem 
z ADHD w szkole 

31.07.2020  
(piątek) 

29.07.2020 24.07.2020 do godz. 12:00 24.07.2020 po godz. 12:00 250 zł 

Zrozumieć zespół Aspergera 
08.08.2020  

(sobota) 
06.08.2020 31.07.2020 do godz. 12:00 31.07.2020 po godz. 12:00 250 zł 

Czy już się wypaliłem/am? Warsztat dotyczący wypalenia 
zawodowego i technik radzenia sobie z tym problemem 

22.08.2020  
(sobota) 

20.08.2020 14.08.2020 do godz. 12:00 14.08.2020 po godz. 12:00 250 zł 

III Fala terapii behawioralnych – wprowadzenie do ACT 
i uważności 

21-22.08.2020  
(piątek-sobota) 

19.08.2020 14.08.2020 do godz. 12:00 14.08.2020 po godz. 12:00 375 zł 

ACTywnie z depresją. Jak ACTywnie i ze współczuciem 
pomagać osobom pogrążonym w depresji. Warsztat tera-
peutyczny 

26-27.08.2020  
(środa-czwartek) 

24.08.2020 19.08.2020 do godz. 12:00 19.08.2020 po godz. 12:00 375 zł 

ACTywnie z lękiem społecznym. Akceptacja fobii społecz-
nej i zaangażowane działanie. Warsztat terapeutyczny 

28-29.08.2020  
(piątek-sobota) 

26.08.2020 21.08.2020 do godz. 12:00 21.08.2020 po godz. 12:00 375 zł 

Behawioralna skrzynka z narzędziami 
05-06.09.2020  

(sobota-niedziela) 
03.09.2020 28.08.2020 do godz. 12:00 28.08.2020 po godz. 12:00 375 zł 

Czy już się wypaliłem/am? Warsztat dotyczący wypalenia 
zawodowego i technik radzenia sobie z tym problemem 

19.09.2020  
(sobota) 

17.09.2020 12.09.2020 do godz. 12:00 12.09.2020 po godz. 12:00 250 zł 

Trudności wychowawcze – szansa czy wyzwanie. Warsz-
taty komunikacji empatycznej w oparciu o metodę Porozu-
mienia Bez Przemocy (NVC) Marshalla B. Rosenberga 

20.08, 27.08, 03.09, 
10.09, 17.09, 

21.09.2020 (czwartki) 
17.08.2020 13.08.2020 do godz. 12:00 13.08.2020 po godz. 12:00 375 zł 

 

PAKIETY PROMOCYJNE 

PAKIET 1 – 2 szkolenia 2-dniowe: 700 złotych 

PAKIET 2 – 3 szkolenia 2-dniowe: 900 złotych 

Oferta łączonych szkoleń 2-dniowych i 1-dniowych – na życzenie 


