
Regulamin uczestnictwa w studium Dialog motywujący w szkole edycja 2. 

 Regulacje wstępne 

1. Szkolenia są prowadzone przez Fundację Psycho-Edukacja, zwaną dalej Organizatorem. 
2. Szkolenia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Organizatora (ul. Targowa 45 lok.13, Warszawa) w 

miesiącach październik 2021-czerwiec 2022. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji studium dostosowanej do sytuacji 

epidemiologicznej (przeniesienie szkolenia on-line na plaNormę zoom). 
4. Zajęcia odbywają się w grupach od 14 do 22 osób.  
5. Studium finansowane jest przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i szkoleń. 
6. Rekrutacja na studium kończy się na dwa dni przed terminem jego rozpoczęcia. 
7. Warunkiem uczestnictwa w studium jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego 

dostępnego pod linkiem.  
8. Wypełnienie i przesłanie formularza nie są równoznaczne z przyjęciem na studium. Potwierdzeniem 

jest wiadomość elektroniczna przesłana przez Organizatora na podany w formularzu rejestracyjnym 
adres e-mail (prosimy sprawdzać folder SPAM!).  

9. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest bycie pracownikiem_czką warszawskiej placówki 
oświatowej. 

10. O przyjęciu do studium decyduje kolejność zgłoszeń. 
11. Osoby, które zgłoszą się po zamknięciu listy, są wpisywane na listę rezerwową. O ewentualnym 

zwolnieniu się miejsca Organizator będzie informował drogą elektroniczną, zgodnie z kolejnością 
zapisów.  

12. Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy_czki dostają mail z linkiem do szkolenia w 
formie on-line i informacjami, jak przygotować się do szkolenia oraz materiały potrzebne do 
uczestniczenia w szkoleniu. 

13. Najpóźniej tydzień po odbytym zjeździe każdy uczestnik_czka dostaje drogą mailową prezentację ze 
szkolenia drogą mailową. 

Warunki ukończenia szkolenia 
14. Każdy uczestnik_czka szkolenia zobowiązuje się do uczestniczenia w co najmniej 85% ilości zjazdów 

(można opuścić co najwyżej jeden zjazd) 
15. Zjazdów nie można odrabiać. 
16. Każdy uczestnik_czka zobowiązuje się do aktywnego udziału w superwizjach kończących kurs oraz 

prezentacji własnych nagrań rozmów prowadzonych w duchu DM. 
17. Po spełnieniu tych warunków uczestnik_czka dostaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i ilości 

odbytych godziny drogą elektroniczną w formacie pdf. 
18. Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest honorowane przez PTDM i daje możliwość o ubieganie się o 

certyfikat Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. 

Regulacje końcowe: 

19. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu i 
terminów zjazdów.  

20. Kwesge nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Zarząd Fundacji Psycho-
Edukacja oraz przepisy prawa polskiego.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą 
dokonywane w formie pisemnej i publikowane na stronie Organizatora: www.fp-e.pl .


