WYCIĄG Z REGULAMINU
Ogólne Warunki uczestnictwa w Szkole Osteopatii Zwierzęcej we Wrocławiu

I.
Informacje ogólne
1. Szkoła Osteopatii Zwierzęcej ISOA z siedzibą na ul. Ruskiej 51, IIIp, 50-079 Wrocław, jest
podmiotem podlegającym firmie Systema Marcin Szkolnicki, NIP 8951771221,
ul. Łużycka 18A, 51-111 Wrocław, która jest organizatorem 3-letniej niepublicznej szkoły
policealnej w trybie zajęć niestacjonarnych.
2. Zjazdy organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie
www.isoa.pl.
II.
Rekrutacja
1. Kandydatów na pierwszy rok przyjmuje się na podstawie posiadanego i
udokumentowanego wykształcenia. O wpisaniu Kandydata na listę Słuchaczy decyduje
Dyrektor szkoły.
2. Zgłoszenie rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.isoa.pl z zakładki Rekrutacja,
następnie wypełnić i przesłać na adres rekrutacja@isoa.pl. Po wpłaceniu opłaty
wpisowej wysokości 100€ oraz dostarczeniu dokumentów potwierdzających
wykształcenie otrzymuje się potwierdzenie wpisania do szkoły. Na wpłatę opłaty
wpisowej Kandydat ma 7 dni od momentu zgłoszenia się przez formularz rekrutacyjny.
Opłata wpisowa jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.
3. Kandydat, który złożył zgłoszenie rekrutacyjne i wniósł opłatę wpisową zostanie na
podstawie szczegółowych zasad przydzielony do odpowiedniego profilu nauczania.
4. Liczba miejsc przewidziana na 1 roku wynosi 30. O zakwalifikowaniu na listę
rekrutacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Rekrutacja trwa w czasie określonym przez szkołę na stronie internetowej www.isoa.pl
lub do wyczerpania wolnych miejsc. Dyrektor może przedłużyć rekrutację.
III.
Dokumenty
Po złożeniu formularza rekrutacyjnego, w ciągu 7 dni należy dostarczyć do siedziby Szkoły:
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków dot. wykształcenia,
czyli: świadectwo ukończonej szkoły, dyplomy lub certyfikaty poświadczające
wykształcenie kierunkowe (fizjoterapia, zoofizjoterapia, masaż, położnictwo, technika
weterynarii, zootechnika, weterynaria, osteopatia).
2. Dwa zdjęcia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, e-mailowo lub na pendrive.

IV.
Uczestnictwo w zajęciach
1. Zajęcia odbywają się w czterech profilach:
a) Profil A – 12 zjazdów,
b) Profil B – 10 zjazdów,
c) Profil C vet – 8 zjazdów,
d) Profil C ost – 9 zjazdów.
2. Słuchacze zostaną zakwalifikowani do odpowiedniego profilu zgodnie z posiadanym
wykształceniem.
3. W zajęciach może uczestniczyć tylko osoba zapisana do Szkoły.
4. Słuchacz ma obowiązek uczestniczenia w min. 70% zajęć. Wszelkie nieobecności należy
usprawiedliwić i odrobić. Zajęcia takie nie stanowią zajęć zaliczonych obecnością.
5. Słuchacze są obowiązani do zmiany stroju na szkolny podczas uczestnictwa w zajęciach.
6. Spóźnienie powyżej 30 minut wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach
aż do następnej przerwy.
7. Każdy słuchacz podczas zajęć podpisuje listę obecności. Wykładowca ma prawo
sprawdzić obecność na każdych zajęciach.
8. Każdy zjazd trwa 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Zajęcia odbywają się przez 8 godzin
dydaktycznych (po 45minut każda) każdego dnia. W razie potrzeb Dyrektor może
zmienić czas trwania zjazdu.
V.
Ceny i warunki płatności
1. Cena za 1 zjazd obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych,
tłumaczenie, utrzymanie platformy e-learningowej oraz przerwy kawowe. Nie obejmuje
kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
2. Cena podana jest w euro i w takiej walucie poszczególne kwoty należy wpłacać na konto
podane w emailu zwrotnym otrzymanym po wysłaniu formularza rekrutacyjnego.
3. Płatności za każdy zjazd należy dokonywać na 5 dni przed danym zjazdem. Nieuiszczenie
opłaty w terminie jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w danym
zajeździe, chyba że Słuchacz przedstawi ważne powody uzasadniające brak wpłaty w
terminie. O możliwości uczestnictwa w zjeździe w takich przypadkach decyduje Szkoła.
4. Nieobecność Słuchacza na zajęciach, także usprawiedliwiona, nie zwalnia z obowiązku
zapłaty za zjazd a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

VI.
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133
z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez Szkołę
wszelkich informacji, na potrzeby związane z tokiem kształcenia oraz przesyłania informacji
handlowych.
2. Słuchacz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w
formie zdjęć i filmów wykonanych w trakcie szkolenia, w tym do publikowania tak
utrwalonego
wizerunku
na
prowadzonych
przez
Szkołę
kontach
na
portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej Szkoły www.isoa.com.pl
Jednocześnie Słuchacz zrzeka się względem Szkoły wszelkich roszczeń, w tym finansowych,
zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu wykorzystania jego wizerunku na potrzeby
wskazane w zdaniu poprzednim.
3. W przypadku kursów z uczestnictwem zwierząt Słuchaczy, wyrażają oni zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie zdjęć pupila.
4. Słuchaczom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, w tym do
dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
VII.
Prawa autorskie
1.

2.

Wszystkie wykłady i warsztaty podczas zjazdów są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie
takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności
karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z
2006 r.).
Żadne materiały, które zostaną udostępnione na stronie e-learningowej nie mogą być
powielane ani rozpowszechniane dalej przez Słuchacza w jakiejkolwiek formie.
VIII.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin, może zostać zmieniony uchwałą Dyrekcji, tylko w przypadku wprowadzenia
zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Szkoły lub w celu poprawienia
jakości nauczania.
2. Pełny regulamin znajduje się w biurze Szkoły do dyspozycji każdego zainteresowanego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2017r.

