Regulamin uczestnictwa w kursach on-line
1. Organizator kursów
Organizatorem kursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Siedziba organizatora : ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
2.

Organizacja kursów

a. Kursy prowadzony są z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość tzw. kursów
e-learningowych.
b. Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą
elektroniczną.
c. Uczestnik kursu aktywnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych on-line w czasie
rzeczywistym.
d. Uczestnik samodzielnie zapoznaje się z materiałami kursowymi udostępnionymi przed
rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania, jeżeli organizacja kształcenia tego wymaga.
e. Po za kończenie kursu uczestnik ma możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego
wiedzę.
f. Pozytywne zaliczenie egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o
ukończeniu kursu.
g. O kryteriach wymaganych do zaliczenia egzaminu uczestnik zostaje poinformowany w
trakcie kursu.
h. W przypadku nie zaliczenia egzaminu uczestnik kursu ma prawo przystąpić do egzaminu
poprawkowego.
3. Warunki uczestnictwa w kursach
Dostęp do szkolenia udzielany jest osobom, które spełniły następujące warunki:
a. wypełniły formularz rejestracyjny na platformie internetowej
b. wniosły opłatę za kurs (po zaksięgowaniu wpłaty użytkownik dostaje zaproszenie do
szkolenia)
c. użytkownik deklarując chęć uczestnictwa w kursie akceptuje postanowienia niniejszego
regulaminu.
4. Obowiązki uczestnika kursu
Obowiązkiem użytkownika kursu jest:
a. zapoznanie się z regulaminem kursu i przestrzeganie jego zasad
b. dostosowanie się do warunków korzystania z Aplikacji internetowej/platformy
5. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w razie rezygnacji lub nieprzestąpienia do
egzaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych
lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników, na 2 dni robocze przed
terminem szkolenia. W takim przypadku uczestnikom zostanie zaproponowany udział w
szkoleniu w innym terminie.

Minimalne wymagania systemowe aby móc poprawnie korzystać z aplikacji Teams:
•
•
•

Windows 10lib iOS 11
Przypadku urządzeń mobilnych: Android 5.0
Najnowsza przeglądarka Chrome, Firefox, Edge lub Safari

Opcjonalnie:
• Kamerka internetowa, głośniki, mikrofon

