
REGULAMIN ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU 
W FORMACH DOSKONALENIA

organizowanych przez

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

I. ZGŁOSZENIE NA FORMĘ DOSKONALENIA
1. Zgłoszenia na organizowane przez ośrodek formy doskonalenia można dokonać za

pośrednictwem  formularza  zgłoszenia  dostępnego  on-line  na  stronie
www.odn.wshtwp.pl.

2. Rejestracja  jest  równoznaczna  z  zawarciem  umowy na  udział  w  wybranej  formie
doskonalenia.

3. Zgłoszenie  się  na  formę  doskonalenia  oraz  dokonanie  wpłaty  jest  jednoznaczne  
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem udziału jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą
jej rozpoczęcia.

5. W  przypadku  dokonania  zgłoszenia  po  terminie,  o  którym  mowa  w  punkcie  4
organizator ma prawo wyznaczyć osobie zgłoszonej indywidualny termin dokonania
wpłaty.

6. Opłatę za formę doskonalenia można wnieść na konto o numerze: 53 1240 3930 1111
0000  4229  0746  lub  w  Centrum  Obsługi  Studenta  przy  ul.  Monte  Cassino  15  
w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

7. Koszt uczestnictwa w wybranej formie doskonalenia podany jest w ofercie ośrodka na
stronie www.odn.wshtwp.pl.

8. Organizator  dopuszcza  możliwość  dokonywania  płatności  w  ratach  za  określone
formy doskonalenia. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie przez
uczestnika odpowiedniego zobowiązania najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA FORMY DOSKONALENIA
1. Uczestnik  ma  obowiązek  systematycznego  oraz  punktualnego  uczęszczania  na

zaplanowane zajęcia.
2. Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.
3. W przypadku,  gdy uczestnictwo  w formie  doskonalenia  jest  bezpłatne,  zgłoszona

osoba  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  przekazania  informacji  o  rezygnacji  
z udziału w zajęciach, w formie pisemnej na adres odn@wshtwp.pl.

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W FORMIE DOSKONALENIA
1. Informację  o  rezygnacji  należy  przesłać  w  formie  pisemnej  na  adres  e-mail:

odn@wshtwp.pl, najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
2. W  przypadku  rezygnacji  na  mniej  niż  5  dni  przed  terminem  rozpoczęcia  zajęć

organizator  ma  prawo  obciążyć  osobę  zgłoszoną  kosztami  w  wysokości  50%
wniesionej przez nią opłaty. 

http://www.odn.wshtwp.pl/
http://www.odn.wshtwp.pl/


3. W przypadku rezygnacji z wybranej formy doskonalenia w dniu jej rozpoczęcia bądź
nieprzybycia na zajęcia organizator ma prawo obciążyć osobę zgłoszoną kosztami  
w wysokości 100% wniesionej przez nią opłaty.

IV. ZMIANA TERMINU FORMY DOSKONALENIA
1. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  terminu  formy  doskonalenia

najpóźniej  na  1  dzień  przed  jej  planowanym  terminem  rozpoczęcia,  o  czym
zobowiązuje się poinformować osobę zgłoszoną, telefonicznie lub drogą elektroniczną
na adres/telefon podany w zgłoszeniu.

2. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1 organizator skontaktuje się z osobą zgłoszoną
w  celu  przekazania  informacji  o  nowym  terminie.  Za  zgodą  osoby  zgłoszonej,
wniesiona opłata może być  przesunięta na poczet zajęć organizowanych w nowym
terminie, na inną formę doskonalenia bądź niezwłocznie zwrócona.

V. ODWOŁANIE FORMY DOSKONALENIA
1. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  formy  doskonalenia  w  dniu  jej

rozpoczęcia  lub  w  każdym  następnym  dniu  jego  trwania  z  przyczyn  od  niego
niezależnych tj. nagła choroba lub wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności,
które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć lub ich kontynuowanie.

2. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1 organizator skontaktuje się z uczestnikiem  
w celu ustalenia nowego terminu.

3. Wniesiona opłata zostanie  niezwłocznie zwrócona w wysokości proporcjonalnej do
liczby  godzin  zajęć,  które  nie  zostały  zrealizowane.  Za  zgodą  osoby  zgłoszonej,
wniesiona opłata może być przesunięta na poczet innej formy doskonalenia.


