
REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKADEMII POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
FUNDACJI OCALENIE

&1 Postanowienia ogólne

Ogólne warunki uczestnictwa w Akademii pomocy psychologicznej organizowanej przez

Fundację Ocalenie w ramach projektu szkoleniowego finansowanego ze środków

Dobrowolnego Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur.

1. Akademia jest organizowana przez Fundację Ocalenie, wpisaną do Rejestru

Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Wydział XII KRS pod

numerem KRS 0000030279 z siedzibą w Warszawie (00-537) na ul. Kruczej 6/14a,

NIP: 1181570203, Regon: 016446315.

2. Udział w Akademii jest bezpłatny.

3. Poruszany w trakcie Akademii zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z

identyfikacją i udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom z doświadczeniem

migracji, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które doświadczyły tortur.

a) Program szkoleniowy Akademii pomocy psychologicznej składa się z bloków

zajęć realizowanych w odstępach około jednego miesiąca w okresie

kwiecień-listopad.

b) Ukończenie Akademii potwierdzane jest Dyplomem.

c) Większość spotkań odbywa się w cyklach weekendowych - sobota oraz

niedziela.

d) Szczegółowy harmonogram zajęć w Akademii stanowi Załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Fundacja Ocalenie

zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie oraz w

harmonogramie zajęć, o czym Uczestnik/Uczestniczka zostanie

powiadomiony/a z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej.

4. Zgłoszenie uczestnictwa

a) Zgłoszenie do udziału w Akademii pomocy psychologicznej należy przesłać

do Fundacji Ocalenie korzystając z formularza on-line.

b) Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem

szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Fundacji Ocalenie). Po upływie

tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie

uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z koordynatorkami szkolenia oraz

przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

https://docs.google.com/document/d/1kLZXoGm8zKpGWNNBaZeyxTDzMZNVN-La1HTveVtM8JI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KPEDX2LCeuNwy3uawGGBAUrStsiXRVWjsyDLLzTylcc/edithttps://forms.gle/uST6NZZWDqmtqrzXA


c) Przesłanie zgłoszenia nie oznacza przyjęcia na cykl szkoleniowy. Organizator

przewiduje przyjęcie na kurs 15-18 osób uczestniczących, o przyjęciu

decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Rezygnacja z kursu

Rezygnację z uczestnictwa w Akademii pomocy psychologicznej należy zgłosić

mailowo - dorota.przygucka@ocalenie.org.pl lub telefonicznie: 884 828 454 do 7 dni

roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

6. Zmiana terminu zajęć

W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora szkoleń, Fundacja Ocalenie

przeprowadzi je w innym wskazanym przez siebie terminie. Fundacja Ocalenie

zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia, o czym poinformuje

Uczestnika/Uczestniczkę przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

7. Ochrona danych osobowych.

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Prawa autorskie.

Wszystkie szkolenia dostępne w Fundacji Ocalenie są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub rejestracja, nagrywanie audio video,

fotografowanie szkoleń, jak i Osób Prowadzących, czy innych

Uczestników/Uczestniczek, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań

osobom trzecim jest nielegalne i zabronione. Podlega odpowiedzialności karnej

opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z

2006 r.)

&2 Prawa i obowiązki

1. Fundacja Ocalenie przez czas trwania Akademii zobowiązuje się do:

a) spełnienia wymagań wynikających z programu,

b) zapewnienia kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje,

c) zapewnienia materiałów szkoleniowych do zajęć,

d) zapewnienia sal i niezbędnego wyposażenia do realizacji programu,

e) zapewnienia napojów gorących lub zimnych podczas „przerw kawowych”

oraz posiłku w trakcie przerw obiadowych, w czasie trwania Akademii,

f) zapewnienia obsługi administracyjnej.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

a) regularnego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych, praktycznych i

zdobywania wiedzy,

https://docs.google.com/document/d/1JeXlw4iUBhTPmrLqGauHc-mJjkH2dNVXLVHAFB71xUg/edit


b) podpisywania listy obecności na każdych zajęciach w celu potwierdzenia

uczestnictwa w zajęciach oraz do wypełniania ankiety ewaluacyjnej na

koniec każdego zjazdu,

c) uczestnictwa w całości cyklu, z zachowaniem prawa do jednej

usprawiedliwionej nieobecności, którą należy zgłosić mailowo z 7 dniowym

wyprzedzeniem na adres dorota.przygucka@ocalenie.org.pl

3. We wszelkich sprawach spornych i niejasnych Uczestnik/Uczestniczka może

konsultować się koordynatorkami szkolenia.

a) Dorota Przygucka: dorota.przygucka@ocalenie.org.pl, tel: 884 828 454
b) Aneta Obłąkowska-Gwóźdź: aneta.oblakowska.gwozdz@ocalenie.org.pl, tel:

881 280 017

&3 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania

się z niniejszym Regulaminem.

2. Powyższe potwierdzenie stanowi załącznik nr 3.

Załączniki do Regulaminu:

a) Załącznik nr 1 - Harmonogram programu szkoleniowego Akademii pomocy

psychologicznej

b) Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o zapoznaniu się z treścią

Regulaminu
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