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REGULAMlN
uczestnictwa w formach doskonalenia realizowanych w trybie zdalnym on-!ine

przez Dolnośląski Ośrodek DoskonaIenia Nauczycieli we Wrocławiu

L. W szkoleniach Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

i jego Filiach: w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze (DODN) mogą brać udział nauczyciele

czynni zawodowo.

2, Warunkiem uczestnictwa nauczyciela w formie doskonalenia realizowanej w trybie zdalnym

(on-line) jest spełnienie wszystkich niżej wymienionych wymagań:

a) przesłanie wypełnionego ,,Formularza zgłoszenia w formie doskonalenia" do Działu

Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu/ Filii DODN (DOS) w formie do wyboru:

- elektronicznej przez stronę internetową DODN we Wrocławiu po uprzedniej rejestracji;

- skanu na adres e-mail odpowiedniego DOS,

b) odesłanie najpóźniej do 5 dni przed terminem realizacji formy doskonalenia kompletnie

wypetnionej ,,Karty uczestnictwa w formie doskonalenia" do DOS w formie elektronicznej

do wyboru:

- czytelnego skanu na adres e-mail DOS tj. na adres zwrotny DOS,

- wyraźnego zdjęcia na adres zwrotny DOS,

c) wniesienie opłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacjiformy doskonalenia

3. Najpóźniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem formy doskonalenia realizowanej w trybie

zdalnym DOS wysyła do zgłoszonych uczestników na wskazany przez uczestnika w

,,Formularzu zgłoszenia udziału w formy doskonalenia" adres e-mail:

a) informację o uruchomieniu formy doskonalenia, dane o szkoleniu (tj. harmonogram

zajęc, czas trwania szkolenia, informację o narzędziach wykorzystywanych do realizacji

szkolenia i platformie, na której będzie prowadzone szkolenie itp.)

b) Kartę uczestnictwa w formie doskonalenia, która stanowi:

- potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, jednocześnie zobowiązanie się do

wniesienia opłaty za uczestnictwo w formie doskonalenia.

4, Uczestnik podpisuje własnoręcznie Kartę uczestnictwa w formie doskonalenia, której Skan

odsyła do DOS jw, (pkt.2b.)

5. DOS wysyła uczestnikowi szkolenia link /kod dostępu do szkolenia on-line pod warunkiem:

a) odesłania skanu własnoręcznie podpisanej Karty uczestnictwa w formie doskonalenia,

b) wniesienia opłaty za szkolnie

t



W kaŻdYm PrzYPadku gdy opłatę za nauczyciela-uczestnika szkolenia zgodnie z Kartą

uczestnictwa deklaruje jego pracodawca (dyrektor szkoły/placówki), pracodawcy

wYstawiana jest faktura proforma, stanowiąca gwarancję opłacenia szkolenia.

6, W terminie 5 dni Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik może zgłosić rezygnację z

uczestnictwa w szkoleniu bez poniesienia kosztów. Pisemną rezygnację wysyła do DoS.

Osoba nieuczestnicząca w szkoleniu z przyczyn losowych i niezależnych od siebie może

zwróciĆ się z Pismem do Dyrektora DODN we Wrocławiu o zwolnienie z obowiązku pokrycia

kosztów szkolenia.

7. Liczba uczestników w grupie szkoleniowej jest ograniczona. o zakwalifikowaniu do grupy

szkoleniowej decyd uje kolejność zgłoszeń.

8, Dział KsięgowoŚci DODN we Wroctawiu wystawia faktury zgodnie z danymi nabywcy
i odbiorcY wskazanymi w Karcie uczestnictwa w formie szkolenia i wysyła je na wskazany
adres odbiorcy,

9. Warunkiem otrzymania zaŚwiadczenia ukończenia formy doskonalenia jest:

a) obecność na zajęciach,

b) spełnienie warunków określonych przez prowadzącego zajęcia .

10, ZaŚwiadczenie ukończenia formy doskonalenia wysyłane jest listem poleconym, na

wskazany przez uczestnika adres korespondencyjny.

11, OrganizatorzY zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zajęć powstałych z przyczyn

niezaleŻnYch o czym niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy szkolenia.

Regulamin obowiązuje od dn. 22.04.2020 r
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