
 
Miejscowość, data 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

w Kursie dla Nauczycieli Zerówki 

w terminie 08.04.2022 r. – 15.05.2022 r. 
 

 

Organizator: 

Centrum Edukacji Montessori Katarzyna Szcześniewska 

Ul. Kamrowskiego 16, 81-603 Gdynia 

NIP: 877 145 05 73 

 

Dane uczestnika szkolenia: 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….......... 

Adres(ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto):  

………………………………………….……………………………………....... 

Tel. …………………………………………………………………………......... 

Email: ………………………………………………………………………........ 

Data urodzenia: ...........................................……………………................ 

 

Dane do faktury:  
Nazwa firmy: ………………………………………..……………................... 

Adres: ………………………………………………...……………................... 

NIP: …………………………………………………...…………….................... 

 

Deklarowany sposób płatności: 

    jednorazowo 

    w ratach 

    szkolenie finansowane w ramach środków KFS 
 

Warunkiem zakwalifikowania się na Kursie dla Nauczycieli Zerówki jest uiszczenie opłaty 

wpisowej  – bezzwrotnej w przypadku utworzenia się grupy.  

Całkowita cena Kursu zostanie pomniejszona o opłatę wpisową. 

 
Opłata wpisowa winna być wpłacona na rachunek bankowy organizatora w wysokości 250zł 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w terminie do 3. dni od daty zgłoszenia 

uczestnictwa na rachunek bankowy: 78 1140 2004 0000 3102 7960 2186 (prowadzony w 

mBanku). 

 
Warunkiem udziału w Kursie jest akceptacja przez Uczestnika Regulaminu. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Montessori Katarzyna 

Szcześniewska wyłącznie w celach rekrutacji i w zakresie związanym z realizacją kursu, zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Jednocześnie 

oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w 

dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jaki do sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania. 

 

 

_____________________________________ 

podpis    

 

Wypełniony i podpisany skan karty zgłoszenia prosimy odesłać na adres e-mail: biuro@kursy-montessori.pl 



Regulamin Kursu dla Nauczycieli 

Zerówki 
organizowanego przez 

Centrum Edukacji Montessori 

obowiązujący w trakcie trwania kursu 

 

§1 Podstawowe pojęcia 

1. Kurs – zorganizowane zajęcia (dowolnego rodzaju), podczas których Uczestnik zapoznaje się 

z różnymi zagadnieniami dotyczącymi metody Montessori, odbywające się cyklicznie lub 

jednorazowo w terminach i miejscu określonym przez Organizatora. 

2. Organizator – Katarzyna Szcześniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Centrum Edukacji Montessori Katarzyna Szcześniewska, ul. Kamrowskiego 16, 81-603 Gdynia, 

NIP 8771450573; dane kontaktowe: biuro@kursy-montessori.pl, www.kursy-montessori.pl 

3. Uczestnik – osoba biorąca udział w Kursie, która dokonała wpłaty i której uczestnictwo 

zostało potwierdzone przez Organizatora. 

4. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki związane z organizacją Kursu. 

5. Konsument – osoba zdefiniowana w art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna 

dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową, 

 
 

§2 Organizacja Kursu 

1. Kursy odbywają się cyklicznie, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora 

przekazanych do wiadomości Uczestnikom. 

2. Program i terminarz zajęć każdego z rodzajów Kursu wysyłany jest mailowo każdemu z 

Uczestników. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami. 

Organizator poinformuje Uczestników o zmianie programu lub terminarza zajęć z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

3. O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Kurs prowadzony jest przez upoważnione przez Organizatora osoby. 

 
 

§3 Warunki uczestnictwa w Kursie 

1. Warunkiem udziału w Kursie jest akceptacja przez Uczestnika Regulaminu oraz indywidualne 

zgłoszenie i wniesienie opłaty za Kurs w terminie ustalonym przez Organizatora, wskazanym w 

każdorazowo w informacji o Kursie dostępnej na stronie kursy-montessori.pl. 

2. W Kursie może brać udział wyłącznie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało 

potwierdzone przez Organizatora. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i 

porządku zajęć odbywających się w ramach Kursu. 

mailto:biuro@kursy-montessori.pl
http://www.kursy-montessori.pl/


§4 Zgłoszenia udziału, wypowiedzenie i opłaty 

1. Zgłoszenia udziału (rezerwacji miejsca) w Kursie dokonywane mogą być jedynie drogą 

elektroniczną na adres mailowy Organizatora kursu. 

2. Rezerwacja miejsca zostanie potwierdzona przez Organizatora wiadomością zawierającą 

informację o dostępności miejsc. Dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o dostępnych 

miejscach Uczestnik powinien dokonać opłaty za Kurs. Z chwilą dokonania zapłaty dochodzi 

do zawarcia umowy o uczestnictwo w Kursie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem (dalej 

jako: „Umowa”). 

 

3. Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty ceny za Kurs przelewem, na rachunek bankowy 

Organizatora kursu prowadzony w mBanku: 78 1140 2004 0000 3102 7960 2186. 

4. Opłata za kurs może być dokonana jednorazowo. 

5. Uczestnik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Umowy nie 

zwalnia Uczestnika kursu z obowiązku zapłaty za rozpoczętą część Kursu. W takim wypadku 

Uczestnik kursu zobowiązany będzie do uiszczenia ceny za każdą rozpoczętą część Kursu 

według następującego harmonogramu: 

I. część Kursu:  08-10.04.2022 r.; 

II. część Kursu: 13-15.05.2022 r. 

6. Każdą rozpoczętą część Kursu stanowi 1/2 całości ceny za Kurs (950 zł). 

 
 

§5 Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik, w ramach Kursu, ma prawo do korzystania z pełnego wsparcia prowadzącego 

Kurs. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału w Kursie. Warunkiem ukończenia Kursu jest: 

-obecność na minimum 80% wszystkich zajęć; 

-zaliczenie wszystkich prac indywidualnych i grupowych. 

3. Każdy z Uczestników w trakcie Kursu ma obowiązek uczestniczenia w tworzeniu albumów z 

prezentacji przedstawianych przez trenera. 

4. Po zaliczeniu Kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku Organizator wydaje dyplom oraz  

zaświadczenie  ukończenia Kursu. 

5. Uczestnictwo w Kursie nie gwarantuje uzyskania dyplomu oraz zaświadczenia. 

6. Organizator zastrzega  prawo do wstrzymania wydania zaświadczenia Kursu, do czasu 

uiszczenia całości płatności za Kurs. 

 
 

§6 Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Organizator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, w tym 

utracone korzyści poniesione przez Uczestnika w związku z korzystaniem z serwisu Zoom oraz 

Clickmeeting, stosowaniem się do informacji prezentowanych w ww. serwisach lub zawartych 

w produkcie w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie 

decyzji. 

2. Organizator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą sieci Internet dotrą do 

Uczestnika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 



3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemów, o 

których mowa w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności z tytułu awarii sprzętu, opóźnienia i 

zakłócenia przesyłu informacji, ingerencji osób trzecich, czy działania siły wyższej. 

 
 

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały 

opisane w Polityce prywatności, która znajdują się w załączniku numer 1. 

2. Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki 

techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych 

osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

 
 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą 

w życie z dniem ich opublikowania na stronie kursy-montessori.pl 

2. W przypadku braku akceptacji zaktualizowanych postanowień Regulamin, Uczestnik ma 

prawo wypowiedzieć Umowę, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i powinien być zgodnie z nimi 

interpretowany. 



Załącznik numer 1 do Regulaminu Kursu dla Nauczycieli Zerówki 

 
Klauzula informacyjna dla kontrahentów będących osobami fizycznymi: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Szcześniewska prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacji Montessori Katarzyna Szcześniewska z siedzibą w 

Gdyni (81-603) przy ulicy Kamrowskiego 16, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej posiadająca numer NIP: 8771450573, REGON: 281447690; 

2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez 

adres e-mail: biuro@kursy-montessori.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań 

niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby 

wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w 

szczególności przepisów podatkowo-księgowych, kierowania informacji o charakterze marketingowym, 

dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania informacji 

marketingowych do Administratora, subskrypcji i wysyłki newslettera, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy 

oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne; 

5. Podane przez Panią/Paną dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – pracownikom, 

współpracownikom, spółkom powiązanym z Administratorem kapitałowo, podmiotom, którym 

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym biurom księgowym, kancelariom 

prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom, operatorom tzw. 

„bramek płatności), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług 

których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które 

Administrator otrzymał od Państwa, 

6. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Microsoft, 

Google – mające siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy 

Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że 

będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w 

Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych 

osobowych jest zgodne z prawem, 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres 

każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 

15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia 

roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich 

przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 
 


