Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/16
Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile
z dnia 8 stycznia 2016 roku

REGULAMIN SZKOLENIA
pt. „Matura z matematyki – to nie musi być trudnie!”
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§1
Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa warunki i zasady
uczestnictwa w szkoleniu „Matura z matematyki - to nie musi być trudnie!”, zwanym
dalej „Szkoleniem”.
Organizatorem
Szkolenia
jest
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, zwana dalej
„Organizatorem”.
Terminy rozpoczęcia każdej edycji/grupy Szkolenia ustala Kierownik Szkolenia.
Szkolenie obejmuje ćwiczenia (zajęcia dydaktyczne) prowadzone w cyklach sobotnich.
Maksymalny limit przyjęć na każdą edycję Szkolenia wynosi 40 osób. Minimalny limit
przyjęć na każdą edycję Szkolenia wynosi 20 osób.
Szkolenie odbywać się będzie w salach wykładowych Organizatora.
ROZDZIAŁ 2
Zakres Szkolenia

1.

2.
3.

§2
Program Szkolenia obejmuje 40 godzin w następujących tematach:
1) poziom podstawowy matury z matematyki – dla zainteresowanych przystąpieniem
do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
2) poziom rozszerzony matury z matematyki – obejmującym treści programowe,
określone dla poziomu rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki
Uczestnikowi Szkolenia zostanie przekazana wiedza z zakresu matematyki wymagana
na maturze w danym roku szkolnym.
Program Szkolenia będzie dostosowywany do wymagań programowych matury
w każdym roku szkolnym i będzie przedstawiany przez Kierownika Szkolenia na stronie
internetowej Organizatora.
ROZDZIAŁ 3
Uczestnik Szkolenia

1.
2.

§3
Uczestnikiem Szkolenia może być każda osoba, która zgłosi swój udział w Szkoleniu
oraz wniesie opłatę, o której mowa w § 1 ust. 5.
Zgłoszenie udziału w Szkoleniu następuje poprzez przesłanie imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania na adres e-mail: kurs@pwsz.pila.pl.

3.

1.

2.
3.

1.
2.

Organizator dopuszcza osobiste zgłoszenie w siedzibie Organizatora najpóźniej na trzy
dni przed pierwszymi zajęciami w ramach Szkolenia.
§4
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, należy powiadomić o tym
Kierownika Szkolenia lub przesłać informację o rezygnacji na adres e-mail, o którym
mowa w § 3 ust. 2.
W przypadku powiadomienia o rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie
nie krótszym niż 4 dni, Organizator zwraca wniesioną opłatę.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie krótszym niż 4 dni,
osoba zgłaszająca się do uczestnictwa w Szkoleniu ponosi koszty w wysokości połowy
opłaty za szkolenie.
§5
O przyjęciu na wskazany termin Szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń i wnoszonych
opłat.
W przypadku niezakwalifikowania się na żądany termin edycji Szkolenia z powodu
limitu, o którym mowa w § 1 ust. 6, osoba składająca zgłoszenie może zostać
zakwalifikowana na inny wolny termin kolejnej edycji Szkolenia, pod warunkiem,
że wyrazi zgodę i Organizator ją przewidzi. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§6
W przypadku, gdy Organizator odwoła edycję Szkolenia w danym temacie w wyznaczonym
terminie z przyczyn leżących po jego stronie, jest zobowiązany do umożliwienia uczestnikom
Szkolenia uczestnictwa w innym terminie.
§7
Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zasad
bhp i p.poż. obowiązujących w siedzibie Organizatora.
§8
Wniesienie opłaty zgodnie z § 11 ust. 1 i 2, oznacza:
1) akceptację Regulaminu,
2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
ROZDZIAŁ 4
Obowiązki Organizatora
§9
Organizator zobowiązuje się do:
1) przestrzegania postanowień Regulaminu oraz zapewnienia właściwych warunków bhp
i p.poż.
2) przeprowadzenia Szkolenia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i aktualną wiedzą z zakresu Szkolenia.
3) zapewnienia uczestnikom Szkolenia właściwych i wymaganych przez prawo
warunków technicznych, lokalowych i sanitarnych.
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4) zapewnienia prowadzenia Szkolenia przez doświadczonych i wykwalifikowanych
matematyków.
ROZDZIAŁ 5
Opłaty za udział w Szkoleniu

1.

2.
3.

4.

§ 10
Opłata za udział w Szkolenie, niezależnie od wybranego poziomu, wynosi 250 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100) i należy ją wnieść przelewem na konto
bankowe Organizatora:
BZ WBK III O/PIŁA: 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
W tytule przelewu należy podać dane, o których mowa w § 3 ust. 2.
W przypadku niezakwalifikowania się na żądany termin edycji Szkolenia z powodu
limitu, o którym mowa w § 1 ust. 6, gdy osoba składająca zgłoszenie nie wyrazi zgody
na zakwalifikowanie na inny wolny termin kolejnej edycji Szkolenia, Organizator zwróci
jej wniesione opłaty.
W przypadku niemożności zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 6, wobec
poszczególnych uczestników Szkolenia, Organizator zwróci im wniesione opłaty.
ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe

§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.pwsz.pila.pl. Zmieniony Regulamin
wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej.

1.

2.

§ 12
Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej będą wykorzystywane wyłącznie
do realizacji zadań, związanych z kwalifikowaniem i realizacją Szkolenia. Wypełniając
formularz rodzic/opiekun prawny kandydata) wyraża zgodę na przetwarzanie tych
danych w celach związanych z realizacją Szkolenia. Kwestie ochrony danych osobowych
reguluje ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi
Szkolenia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania bądź
zażądanie ich usunięcia. Zażądanie usunięcia danych dziecka, podawanych w formularzu
rejestracyjnym, wyklucza możliwość dalszego uczestnictwa w zajęciach w ramach
Szkolenia i jest równoznaczne z usunięciem z listy uczestników Szkolenia.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator.

§ 13
Do ważności czynności prawnych, przewidzianych w niniejszym Regulaminie, przez które
osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych zaciągają zobowiązania
lub rozporządzają swoim prawem, uzyskują zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego, zgodnie z § 10.
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