
 

 

Regulamin realizacji szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne  

pt.” Rozwijam swoją lokalną przedsiębiorczość i zgłębiam wiedzę na temat: marketingu/kreatywnych 

narzędzi/sprzedaży i komunikacji/finansów” 

 

 § 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniu zamkniętym organizowanym przez 

Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1 Radzymin 05-250 NIP: 1251700882 

REGON: 384958926 

§ 2 Definicje 

1. Szkolenie zamknięte, na które obowiązuje ścisła lista uczestników wybrana w terminie 20.02.2021 

przez organizatora szkolenia poprzez wewnętrzne kryteria a także dane z formularza dostępne podczas 

zapisu przez Uczestnika, zwane dalej Szkoleniem. 

2. Organizator – Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1 Radzymin 05-250 NIP: 

1251700882 REGON: 384958926 

3. Zgłaszający – osoba zgłaszająca chęć udziału w szkoleniu.  

4. Uczestnik – osoba wybrana podczas rekrutacji do uczestnictwa w szkoleniu.  

5. Rezygnacja – przesłanie informacji emailowej na adres lokalnie.radzymin@gmail.com przez 
Zgłaszającego lub Uczestnika o wycofaniu chęci z udziału w szkoleniu. 
 

6. Zgłoszenie Wstępne – wypełniony przez Zgłaszającego formularz, dostępny on-line pod adresem: 

https://forms.gle/tB7QQjHkBhATHXEt8  

7. Zgłoszenie Ostateczne i terminy https://forms.gle/V3mo4x4zGpeVupGB8  

 

§ 3 Warunki i terminy uczestnictwa w szkoleniu 

1. Szkolenia przeznaczone są firm oraz ich pracowników, ale również osób, które myślą o założeniu firmy  

w przyszłości. 

2. Szkolenie odbywać się będzie na przełomie luty - kwiecień 2021, tematy i dokładne daty podane 

zostały § 3 pkt. 3 tego regulaminu.  

3. Program szkolenia: 

MARKETING 

https://forms.gle/tB7QQjHkBhATHXEt8
https://forms.gle/V3mo4x4zGpeVupGB8


 

 

szkolenie nr 1 data: 24 luty 2021r. 

temat: Czym jest marketing i reklama? Jak wykorzystywać reklamę na rynku lokalnym?"  

szkolenie nr 2 data: 3 marca 2021r. 

temat: Jak efektywnie korzystać z kanałów reklamy oraz tworzyć strategię? 

szkolenie nr 3 data 10 marzec 2021r. 

temat: Jakie narzędzia wykorzystywać do efektywnej reklamy"   

szkolenie nr 4 data: 12 marzec 2021r. 

temat: Czy reklama płatna jest dobrym rozwiązaniem i jak reklamować organicznie? 

 

KREATYWNE NARZĘDZIA  

szkolenie nr 1 data: 26 luty 2021r. 

temat: Techniki tworzenia kreatywnych komunikatów sprzedażowych oraz narzędzia 

szkolenie nr 2 data: 5 marzec 2021r. 

temat: Od czego zacząć tworzenie oraz jak korzystać ze przętu? 

 

SPRZEDAŻ I KOMUNIKACJA  

szkolenie nr 1  data: 16 marzec 2021r / nie musi być jednak 17.03? 

temat: Cechy, elementy i metody sprzedaży 

szkolenie nr 2  data: 23 marzec 2021r. 

temat: Budowanie relacji w sprzedaży 

szkolenie nr 3 data: 30 marzec   

temat: Budowanie wizerunku i język sprzedaży 

 

FINANSE 

szkolenie nr 1 data: 13 kwietnia à nie musi być jednak 14.04 

temat: Najważniejsze pojęcia finansowe w firmie 



 

 

szkolenie nr 2 data: 20 kwietnia 2021r. 

temat: Wszystko co należy wiedzieć o zatrudnianiu 

szkolenie nr 3 data: 26 kwietnia 2021r. 

temat: Specjalistyczne koszty i zatrudnianie grup defaworyzowanych 

 

4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem, którego treśc właśnie czytasz 

oraz przesłanie oastatecznego Zgłoszenia Osytatecznego i wybrania terminów na szkolenie, które 

dostępne jest pod linkiem https://forms.gle/V3mo4x4zGpeVupGB8. Uczestnik potwierdza obecność w 

wybranych przez siebie terminach i zobowiązuje się do obecności i zalogowania podczas całego szkolenia 

pod rygorem straty kaucji. 

4. Po otrzymaniu wypełnionego Zgłoszenia Wstępnego, Organizator w terminie do 20.02.2021 informuje 

Zgłaszającego o dostaniu się na szkolenie, tym samym zmianę statusu i nadanie mu roli Uczestnika 

szkolenia.  

5. Wszystkie szkolenia zostaną nagrane i przekazane do realizatora dotacji w ramach dowodu odbycia się 

szkolenia. 

  

§ 4 Kaucja  

1. Szkolenie jest bezpłatne, ale Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia kaucji, maksymalnie na 3 dni 

przed pierwszym szkoleniem tj 24.02.2021 w wysokości 100 zł. 

2. Kaucja płatna jest przelewem na konto bankowe Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne 30 1140 2004 

0000 3202 7954 1212. 

3. Kaucja jest zwrotna i pobierana na poczet regularnej obecności Uczestnika na szkoleniu. Po 

zakończeniu szkolenia Organizator zwraca kaucję Uczestnikowi w tej samej wysokości.  

4. Uczestnik może darować kaucję na poczet Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne jako darowizna po 

zakończeniu szkolenia, jeśli szkolenie spełni jego wymagania i będzie zadowolony z przekazanej wiedzy.  

5. Organizator może zachować kaucję Uczestnika, jeśli Uczestnik nie stawi się na wybranych przez siebie 

terminach szkoleń, z przyczyn niewyjaśnionych, niewytłumaczalnych sytuacji losowych lub nie 

poinformuje o tym Organizatora min. 3 dni wcześniej emailowo na adres lokalnie.radzymin@gmail.com 

6. Uczestnik powinien stawiać się na szkolenia punktualnie, a także informować Organizatora o 

problemie ze stawieniem się na szkolenie lub spóźnieniem emailowo na adres 

lokalnie.radzymin@gmail.com 

https://forms.gle/V3mo4x4zGpeVupGB8


 

 

§ 5 Zakres usługi 

1. Organizator realizuje szkolenie zgodnie z programem i harmonogramem z § 3 pkt. 3. 

2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, 

doświadczeniu oraz kompetencjach. 

3. W przypadku szkolenia o którym mowa, maksymalna liczba uczestników wynosi 20 osób. 

4. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenia zobowiązuje się do wypełnienia ankiety 

oceniającej jakość szkolenia, która będzie przesłania linkiem na emaila po każdym szkoleniu.  

 

§ 6 Zmiana terminu szkolenia  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia z przyczyn 

organizacyjnych lub losowych.  

2. Organizator w wypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia i poinformuje o tym fakcie Uczestnika 

emailowo oraz telefonicznie.  

3. Zmiana terminu szkolenia nie wpływa na warunek zwrotu kaucji przez Uczestnika, Organizator całą 

winę bierze za to na siebie i rozumiem, że Uczestnik może nie stawić się na inny termin szkolenia.  

4. Organizator poinformuje e-mailem oraz telefonicznie Uczestnika, o wyznaczeniu nowego terminu 

szkolenia. 

§ 7 Zgoda na publikację wizerunku  

1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykonanie materiału w formie foto oraz wideo jako dowód dla 

płatnika szkolenia o wykonaniu zadania a także w celu wykorzystaniu w celu promocji akcji poprzez 

Organizatora Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne Al. Jana Pawła II 49 B lok. 1 Radzymin 05-250 NIP: 

1251700882 REGON: 384958926. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć grupowych, wykonanych podczas szkolenia oraz 

umieszczenie ich na stronie www oraz Facebook, Instagram Organizatora oraz realizatorów Szkolenia, a 

także oświadcza, że nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw.  

3. Uczestnik został poinforowany o fakcie nagrywania całego szkolenia w celu dowodowym realizacji 

dotacji i szkolenia. 

§ 8 Dane osobowe 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne Al. Jana 

Pawła II 49 B lok. 1 Radzymin 05-250 NIP: 1251700882 REGON: 384958926. 

2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników 



 

 

szkoleń innym osobom lub instytucjom.  

3. Dane osobowe gromadzone są oraz przetwarzane zgodnie z przepisami Administratora Danych 

Osobowych art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 

poz. 883 ze zm.; dalej: u.o.d.o.) oraz RODO z dnia 25 maja 2018 r. w celu organizacji szkolenia.  

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 16 luty 2021 roku do odwołania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

3. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie 

https://lokalneinicjatywy.pl/regulamin-szkolenia-2021/  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 

https://lokalneinicjatywy.pl/regulamin-szkolenia-2021/

