Szkolenie dla fizjoterapeutów
Fizjoterapia po Operacjach Plastycznych
Fizjoterapia Estetyczna Szczyt i Szwedo Sp. J.
II EDYCJA
Regulamin
Organizatorem szkolenia „Fizjoterapia po Operacjach Plastycznych” jest Fizjoterapia Estetyczna
Szczyt i Szwedo Sp. J., z siedzibą w Warszawie (02-956) przy ul. Królewicza Jakuba 37, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000898505, NIP 9512519224.
Regulamin opisuje warunki przystąpienia do kursu, dotyczącego nauki z zakresu fizjoterapii
po operacjach estetycznych. Uczestnik wysyłając zgłoszenie na kurs, potwierdza, że zapoznał się
z niniejszym regulaminem, a także zobowiązuje się przestrzegać jego zasad.
1. O kursie
Kurs prowadzony jest w 2 etapach, składających się części teoretycznej (22 i 23.10.2022) i części
praktycznej (terminy ustalane indywidualnie). Część teoretyczna odbywała się będzie w placówce
Fizjoterapii Estetycznej Szczyt i Szwedo, znajdującej się przy ul. Królowej Marysieńki 90
w Warszawie. Prowadzona będzie przez dr n. med. Jacka Szwedo oraz lek. Marka Szczyta. Część
praktyczna odbywała się będzie w dwóch placówkach – wspomnianej Fizjoterapii Estetycznej oraz
w szpitalu chirurgii plastycznej – Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna, mieszczącym się w Warszawie przy
ul. Królewicza Jakuba 37.
Prowadzący zobowiązują się do przeprowadzenia kursu, a także przygotowania materiałów
dydaktycznych z zakresu fizjoterapii.
2. Kwalifikacja
O uczestnictwie w kursie decyduje przesłanie drogą elektroniczną na adres email
kontakt@fizjoterapiaestetyczna.info kopii dyplomu fizjoterapeuty lub lekarza lub oświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo na zajęciach na studiach o kierunkach fizjoterapii lub rehabilitacji
oraz aktualnego CV.
Proces kwalifikacji:
1. Uczestnik przesyła CV na adres mailowy organizatora: kontakt@fizjoterapiaestetyczna.info.
2. Organizator przesyła dokumenty niezbędne do dostania się na kurs.
3. Organizator informuje o dostaniu się na kurs.
4. W przypadku zakwalifikowania się na kurs, organizator przesyła dane do wykonania
przelewu, a także pakiet informacji o kursie (3 500zł – część teoretyczna, płatna do dwóch
tygodni od zapisu oraz 2 000zł – cz. Praktyczna płatna do 4 tygodni przed II etapem kursu).
5. Uczestnik wykonuje przelew i jest zapisany na kurs 😊
W sytuacji trafienia na listę rezerwową, uczestnik może spodziewać się telefonu z informacją
o zwolnionym miejscu na kursie do tygodnia do rozpoczęcia kursu.
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3. Rezygnacja
Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z kursu, do miesiąca przed jego rozpoczęciem. W tym celu,
powinien skontaktować się z organizatorem – kontakt@fizjoterapiaestetyczna.info.
a) w razie rezygnacji powyżej 6 tyg. potrąca się 2% ceny kursu;
b) w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę 20% ceny kursu;
c) w razie rezygnacji do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100 % wpłaconej kwoty;
Zgodnie z regulacją art. 27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi
będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą. Zawarcie
umowy następuje w momencie przelania pierwszej wpłaty na konto organizatora, co łączy się
z automatycznym wpisem na listę szkoleniową.
4. Odwołanie kursu
W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub
na rządowe ograniczenia związane z rozwojem pandemii Sars-Cov-2, organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych Uczestników. Wpłacone kwoty zostaną
wówczas zwrócane wszystkim Uczestnikom kursu.
W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn zdrowotnych prowadzących, organizator zastrzega
sobie możliwość zmiany terminu kursu.
Organizator zastrzega sobie wstrzymanie szkolenia lub odwołanie go w przypadku pojawienia się
zagrożenia życia lub zdrowia uczestników lub prowadzących. Szkolenie zostanie kontynuowane
w innym terminie.
5. Praktyki
W przypadku przystąpienia do części praktycznej szkolenia, uczestnik zobowiązuje się zgłosić zły
stan zdrowia lub słabe samopoczucie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest również zobowiązany
do posiadania czystego obuwia sportowego oraz wygodnego, miękkiego, czystego stroju.
6. Wejście na kurs
Uczestnik jest zobowiązany do wykonania testu na Covid-19 w dniu kursu.
7. Poniesione szkody
W przypadku poniesienia jakichkolwiek szkód, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia należności
za nie w terminie 10dni od ich powstania. Uczestnik osobiście odpowiada za szkody wyrządzone
podczas szkolenia w tym uszczerbek na zdrowiu innego uczestnika oraz osobom trzecim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie
i po zakończonym kursie.
8. Wydalenie z kursu
Uczestnik może zostać wydalony z kursu przez Organizatora bez zwrotu kosztów udziału w kursie
w następujących sytuacjach:
• Pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
w trakcie kursu.
2

•
•
•
•

Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia prowadzącego.
Agresywne albo niestosowane zachowanie wobec pracowników placówek, pozostałych
uczestników kursu oraz pacjentów.
Wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu i komfortowi pacjentów, uczestników
lub pracowników placówek.
Wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpośredni kontakt
z pacjentem (Uczestnik zachowuje prawo do udziału w części teoretycznej, nie wymagającej
pełnej sprawności fizycznej, a także części praktycznej jako obserwator).

9. Dokumenty
Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia i wysłania wszelkich niezbędnych dokumentów
związanych z rejestracją na kurs, w tym CV, zgoda na przetwarzanie danych RODO, list motywujący,
dokumenty potwierdzające uczestnictwo w studiach na kierunkach fizjoterapii lub rehabilitacji.
10. Faktura
W przypadku konieczności posiadania faktury, uczestnik zobowiązuje się poinformować
organizatora o takowej potrzebie już na etapie wysyłania zgłoszenia. Do zgłoszenia powinna zostać
dołączona informacja o danych, które powinny znaleźć się na fakturze.
11. Zobowiązanie
Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu od momentu wysłania
formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może
wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników lub wydaleniem ze szkolenia.
Zakres szkolenia jest przedstawiony w załączniku – program szkolenia.

……………………………………………………….
Data i podpis uczestnika
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