Regulamin uczestnictwa
w Warsztatach ZSZ dla projektantów

1. Warsztaty odbywają się w ramach Projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” (nazwa skrótowa
projektu kluczowego „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo
(innowacja procesowa i produktowa)” realizowanego w okresie od 1 września 2008 r.
do 31 grudnia 2011 r. w wybranych przez Organizatora lokalizacjach na terenie
Polski.
2. Udział w Warsztatach „Zaprojektuj Swój Zysk” dla projektantów jest bezpłatny.
Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz certyfikat
uczestnictwa. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów uczestników.
3. Warunkiem udziału w warsztatach jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem
Portalu „Zaprojektuj Swój Zysk” [ www.zsz.com.pl ].
4. Liczba miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia
decyduje kolejność.
5. Zapisy na Warsztaty ZSZ dla projektantów przebiegają w dwóch etapach:
•

Etap pierwszy to wypełnienie dostępnego na stronie internetowej warsztatów
formularza elektronicznego, oznaczające rezerwację miejsca w grupie
warsztatowej.

•

Etap drugi to przesłanie w wyznaczonym terminie podpisanej umowy
szkoleniowej (otrzymywanej drogą elektroniczną po dokonaniu rezerwacji
miejsca) pocztą na adres Organizatora, skutkujące wpisaniem na listę
uczestników warsztatów.

6. Szczegółowy przebieg zapisów na Warsztaty ZSZ dla projektantów:
a. W dniu 5 maja 2011 r. na stronie internetowej warsztatów Portalu ZSZ
Organizator zamieszcza informacje o terminie rozpoczęcia rekrutacji
na III edycję warsztatów dla projektantów, tj. o terminie udostępnienia
elektronicznego formularza rezerwacji miejsca.
b. O przyjęciu rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Po wypełnieniu
i wysłaniu elektronicznego formularza rezerwacji miejsca, na podany adres
e-mail odesłana zostaje informacja o dostępności miejsca lub – w przypadku
braku wolnych miejsc – o umieszczeniu zgłoszenia na liście rezerwowej.

c. W przypadku dostępności miejsca na warsztatach, na podany adres e-mail
wysłana zostaje informacja o dalszych krokach rejestracji wraz z linkiem do
pliku PDF zawierającego umowę szkoleniową, którą należy wypełnić,
podpisać i odesłać w ciągu 5 dni roboczych (liczy się data stempla
pocztowego) pocztą na adres:
Dział Obsługi Klienta warsztatów ZSZ
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
Ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
d. W przypadku nieodesłania umowy szkoleniowej w podanym terminie
Organizator nie gwarantuje możliwości udziału w warsztatach. Miejsca osób,
które nie odesłały oryginału umowy szkoleniowej, zajmują kolejne osoby z listy
rezerwowej.
e. Po przesłaniu oryginału umowy szkoleniowej z Uczestnikiem kontaktuje się
Konsultant Działu Obsługi Klienta warsztatów ZSZ, który potwierdza obecność
na liście uczestników oraz przekazuje wstępne informacje organizacyjne.
f.

Uczestnik może wycofać swój udział w szkoleniu drogą pisemną e-mailem na
adres projektanci@zsz.com.pl najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem
szkolenia. Rezygnacja z udziału w terminie krótszym niż 10 dni roboczych
wiąże się z koniecznością wyznaczenia zastępstwa, tj. wskazania drogą
pisemną danych osoby, która weźmie udział w warsztatach w miejsce
rezygnującego Uczestnika.

7. Prawa i obowiązki Organizatora:
a. Organizator zapewnia:
• odpowiednie pomieszczenia z zapleczem technicznym do przeprowadzania
warsztatów,
• materiały dydaktyczne,
• kadrę trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
• wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach każdemu
uczestnikowi, który ukończy warsztaty (potwierdzona obecność w czasie co
najmniej 80% godzin dydaktycznych w ramach warsztatów),
• lunch i poczęstunek kawowy dla uczestników, każdego dnia warsztatów.

b. Organizator szkolenia nie rezerwuje miejsc noclegowych, nie ponosi kosztów
noclegów uczestników oraz kosztów dojazdu na miejsce organizacji warsztatów.

c. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian
w programie oraz do zmiany miejsca organizacji warsztatów.
d. W przypadku odwołania warsztatów, organizator poinformuje niezwłocznie
Uczestnika szkolenia o przyczynach jego odwołania.
e. Organizator szkolenia zobowiązany jest do informowania o przełożeniu zajęć
z przyczyn losowych lub organizacyjnych, wyznaczenia dodatkowego terminu
odrobienia warsztatów w przypadku choroby trenera lub innych zdarzeń
losowych.
f.

Organizator szkolenia wystawia certyfikat udziału w warsztatach. Zaświadczenia
otrzymają tylko i wyłącznie uczestnicy, którzy uczestniczyli w co najmniej 80%
zajęć dydaktycznych w ramach warsztatów.

8. Zobowiązania Uczestnika:
a. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:
• obecności na zajęciach i codziennego podpisywania listy obecności,
• uczestnictwa w minimum 80% zajęć dydaktycznych w ramach warsztatów,
• wypełniania ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Organizatora
szkoleń dla celów kontroli i ewaluacji projektu oraz podnoszenia jakości
warsztatów,
• potwierdzenia podpisem na stosownej liście odbioru materiałów
dydaktycznych i certyfikatów.
b. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztatach na mniej niż 10 dni
roboczych przed ich rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia
zastępstwa, tj. do wskazania danych osoby, która weźmie udział w warsztatach
w miejsce rezygnującego Uczestnika. Rezygnacja i ustanowienie zastępstwa
odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
projektanci@zsz.com.pl

