Regulamin kursu „Wiedza o rodzie”
I POSTANOWIENA OGÓLNE
1. Kurs „Wiedza o rodzie” organizowany jest przez Annę Wrzesińską w ramach prowadzonej
działalności o nazwie „Słowiańska”, ul. Św. Barbary 4, 97-400 Bełchatów, NIP: 7691970212, zwaną
dalej Organizatorem.
2. Z kursu może skorzystać osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem kursu, która ukończyła 18
rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i
inne.
3. Kurs prowadzony jest w formie on-line na platformie www.kursy.slowianska.pl.
4. Dostęp do strony internetowej z treściami kursu wynosi 180 dni od daty zakupu.
5. Płatność za kurs realizowana jest przez sklep internetowy www.slowianska.pl/sklep
6. Z kursu może korzystać wyłącznie Uczestnik kursu. Udostępnianie haseł i materiałów z kursu
osobom trzecim jest niezgodne z prawem. Wykorzystywanie całości lub dowolnego elementu
kursu (np. medytacji, plików pdf itp.) na potrzeby działalności własnej (np. jako fragmentu
prowadzonego szkolenia) jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Organizatora.
7. Uczestnik kursu jest świadomy, że kurs ma charakter edukacyjny, a nie terapeutyczny
i bierze pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego podczas
trwania kursu i po jego zakończeniu. Treści udostępniane na kursie służą do celów
informacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady udzielonej przez lekarza lub
terapeutę.
8. Uczestnik oświadcza, że nie jest w trakcie leczenia psychiatrycznego i/lub nie bierze leków
psychotropowych.
9. Kobiety w ciąży biorą udział w kursie na własną odpowiedzialność. Przez Organizatora nie jest
to polecane.
II. ZAKRES KURSU
1. Kurs w wersji „JA” obejmuje 180-dniowy dostęp do treści kursu oraz materiałów dodatkowych
umieszczonych na platformie www.kursy.slowianska.pl
2. Program kursu przewiduje realizację 5 modułów tematycznych zawierających łącznie 35
lekcji. Lekcje są udostępniane co kilka dni tak, by realizacja całego materiału zajęła łącznie 40
dni.
3. Pod „treściami kursu” rozumiane są:
- materiały tekstowe, video i audio,
- medytacje, prace pisemne oraz praktyki własne,
- materiały dodatkowe w postaci tekstowej lub nagrań video,
- moduł „Najczęściej zadawane pytania” pod lekcjami,
- certyfikat w formie elektronicznej do pobrania po ukończeniu kursu.
4. Po ukończeniu wszystkich modułów Użytkownik może pobrać certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w kursie.
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5. Korzystanie z ww. usług jest dobrowolne. W przypadku niewykorzystania możliwości dostępu
do materiałów i/lub konsultacji wpłacona kwota nie będzie zwracana.
6. Kurs nie obejmuje konsultacji indywidualnych - telefonicznych, mailowych ani przez inne
komunikatory.
II WARUNKI KORZYSTANIA
1. Kurs dostępny jest dla Uczestnika kursu po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.
2. Po zakupie i opłaceniu kursu Uczestnik kursu otrzyma pocztą elektroniczną dane do
logowania na stronę internetową kursu.
3. Aby skorzystać z zasobów kursu niezbędny jest komputer/laptop z dostępem do Internetu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za występujące u Uczestnika kursu problemy z
pobraniem i instalacją niezbędnego do skorzystania z kursu oprogramowania.
4. Zakup kursu przez Uczestnika kursu jest równoznaczny z:
4a. akceptacją niniejszego regulaminu,
4b. wyrażeniem zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144), w tym przesyłanie wiadomości e-mail i
sms na podany przez Użytkownika adres i numer telefonu.
4c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679
(RODO) ważne od dn. 25.05.2018.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące
powstać, jeśli Uczestnik kursu poda nieprawdziwe czy niepełne dane lub
w przypadku problemów z zalogowaniem się wynikających z błędnego wpisywania hasła,
ograniczenia dostępu do Internetu itd.
6. Organizator może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do
świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji
organom ścigania.
III. PRAWA AUTORSKIE
1. Organizator jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do prezentowanych na kursie
treści.
2. Wykorzystywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych może odbywać się wyłącznie za
zgodą Organizatora przekazaną w formie pisemnej.
3. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności i nierozpowszechniania
informacji prezentowanych na kursie.
IV INNE POSTANOWIENIA
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1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do korzystania z udostępnionych materiałów zgodnie z
zasadami oraz prawem polskim.
2. W przypadku naruszenia regulaminu przez Uczestnika kursu, nie można rościć sobie praw do
Organizatora.
3. Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w
takich przypadkach rościć roszczeń wobec Organizatora.
4. Po zakupie kursu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
5. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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