REGULAMIN REKRUTACJI
DO UDZIAŁU W STUDIUM „DEPRESJA W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM – PRACA TERAPEUTYCZNA
Z KOBIETĄ I JEJ RODZINĄ”
FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
W 2019 R. W WARSZAWIE

1. Regulamin rekrutacji na szkolenie organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, zwany
dalej „regulaminem”, określa zasady naboru uczestników i ich udziału w STUDIUM „DEPRESJA
W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM – PRACA TERAPEUTYCZNA Z KOBIETĄ I JEJ
RODZINĄ”, zwanym dalej Studium.
2. Studium dofinansowane jest ze środków przekazanych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z
budżetu Województwa Mazowieckiego.
3. Rekrutację prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, zwana dalej „Organizatorem”
i rozpoczyna się ona z chwilą umieszczenia na stronie internetowej www.fdds.pl stosownej
informacji/ogłoszenia o Studium.
4. Informacja, o której mowa w punkcie 3. zawiera w szczególności: tytuł szkolenia, adresatów,
zakres merytoryczny, długość trwania, formę i miejsce realizacji, formularz zgłoszeniowy,
a także czas trwania rekrutacji i planowane terminy zjazdów.
5. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników w postaci poprawnie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego online do dn. 1 marca 2019 r.
6. Liczba miejsc jest ograniczona.
7. O zakwalifikowaniu na Studium decyduje spełnianie założonych kryteriów Uczestnika,
określonych w ogłoszeniu.
a. O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem zostaną poinformowane
mailowo, zgodnie z adresem podanym w zgłoszeniu. Informacja zostanie rozesłana do
dn. 11 marca br. Aby potwierdzić udział w Studium osoby te muszą podpisać umowę
szkoleniową i przesłać jej skan do Organizatora drogą elektroniczną do 25 marca br.
b. W przypadku nie spełnienia warunku opisanego w punkcie a., osoba zostaje skreślona
z listy uczestników, a jej miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.
8. Osoby z listy rezerwowej o ewentualnych wolnych miejscach zostaną poinformowane 28
marca br.
9. W przypadku zgłoszenia do udziału w Studium więcej niż 1 osoby z danej placówki, na listę
uczestników zostaje wpisana osoba, która zgłosiła się pierwsza, a pozostałe na listę rezerwową.
10. Warunkiem uczestnictwa w Studium jest:
a. zakwalifikowanie do udziału na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz
ewentualnej rozmowy telefonicznej,
b. podpisanie z Organizatorem dwustronnej umowy uczestnictwa, określającej min. formę
realizacji Studium, warunki ukończenia Studium oraz rezygnacji (wzór umowy stanowi
Załącznik 1) i przesłanie jej do Organizatora drogą elektroniczną do 25 marca br.;
11. Uczestnik wyraża zgodę na ponowny telefoniczny i/lub mailowy kontakt z Organizatorem po
zakończeniu Studium w celu przeprowadzenia ewaluacji projektu.
12. Udział w Studium jest nieodpłatny.
13. Organizator zapewnia w trakcie zajęć drobny poczęstunek i napoje.
14. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia Uczestnika
podczas Studium.
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15. Studium trwa 96 godzin dydaktycznych. Zorganizowane jest w formie 6 2-dniowych zjazdów.
16. Organizator zastrzega sobie do zmiany terminu zjazdów oraz dokonywania zmian w programie
Studium.
17. Pozostałe zasady realizacji szkoleń przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i udziału w nich
określa Regulamin Platformy Edukacyjnej dla Profesjonalistów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
będący uzupełnieniem niniejszych postanowień.
18. W przypadku wykluczających się zapisów między niniejszym regulaminem a Regulamin
Platformy Edukacyjnej dla Profesjonalistów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę stosuje się zapisy
niniejszego dokumentu.
19. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line do udziału w Studium oznacza akceptację
niniejszego regulaminu.

Załącznik 1

WZÓR UMOWY
UMOWA UDZIAŁU W STUDIUM „DEPRESJA W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM – PRACA TERAPEUTYCZNA
Z KOBIETĄ I JEJ RODZINĄ”
Zawarta dnia ………….. pomiędzy

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………….....
Seria i numer dowodu osobistego:…………………………………………………………………………...
zwaną/ym dalej Uczestnikiem
a
Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 59, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000204426 reprezentowaną przez Monikę Sajkowską – Prezeskę Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
zwaną dalej Organizatorem.
§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w STUDIUM „DEPRESJA W OKRESIE
OKOŁOPORODOWYM – PRACA TERAPEUTYCZNA Z KOBIETĄ I JEJ RODZINĄ” (dalej Studium)
organizowanym przez Organizatora w 2018 r., zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1. Realizacja
Studium jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego.
§ 2 Warunki ukończenia Studium
Warunkiem ukończenia Studium jest:
a. obecność na co najmniej 75% zajęć potwierdzona własnoręcznym podpisem na listach obecności.
§ 3 Zobowiązania Organizatora
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Na mocy niniejszej umowy Organizator zobowiązuje się:
1. zapewnić organizację zajęć dydaktycznych składających się na Studium zgodnie z opisem Studium
oraz z harmonogramem zjazdów, zgodnym z załącznikiem nr 1;
2. poinformować Uczestnika o terminie pierwszych zajęć zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi
w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika;
3. zapewnić kadrę prowadzących gwarantujących wysokie kompetencje w dziedzinie objętej zakresem
tematycznym Studium;
4. zapewnić lokal spełniający warunki oraz wyposażony w sprzęt niezbędny w celu skutecznego
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych;
5. zapewnić Uczestnikowi materiały dydaktyczne;
6. informować Uczestnika o wszelkich zmianach dotyczących terminów lub miejsca prowadzenia zajęć;
7. wydać Uczestnikowi, który ukończy Studium zaświadczenie sygnowane przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę.
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§ 4 Postanowienia końcowe
Niniejsza umowa obowiązuje jej strony od dnia podpisania do dnia ukończenia Studium przez
Uczestnika lub zakończenia Studium w przypadku, gdy Uczestnik nie spełnił warunków wskazanych
w §2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego oraz informacje zawarte w opisie Studium.
Strony umowy zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych
sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy.
W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia spory wynikłe na gruncie niniejszej umowy
strony poddają jurysdykcji sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

UCZESTNIK

ORGANIZATOR
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