Regulamin uczestnictwa w projekcie „Leadership Coaching”
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach
projektu „Leadership Coaching”.
2. Organizatorem projektu jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.
3. Projekt obejmuje 7 tematycznych sesji coachingowych dla grupy po 3 godziny każda
4. Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu
5. Zajęcia rozpoczynają od 9 listopada 2015 r.
Warunki uczestnictwa
1. Projekt skierowany jest do liderów, menadżerów i właścicieli firm.
2. Osoby biorące udział w Projekcie posiadają doświadczenie, kształcenia i / lub szkolenia w
zakresie przywództwa i zarzadzania oraz rozwoju organizacji lub firmy; Otwartość na opinie;
zdolność do samokontroli; gotowość do kwestionowania własnych przekonań; Chęć rzeczywistej
zmiany.
6. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w Projekcie poprzez wypełnienie i
dostarczenie formularza zgłoszeniowego; Uiszczenie opłaty za udział w sesjach coachingowych
po zakwalifikowaniu kandydata
Rekrutacja
1. Rekrutacja prowadzona jest do 05 listopada 2015 r. przez Organizatora Projektu w trybie
ciągłym.
2. Liczba miejsc jest ograniczona. Podczas jednego spotkania grupa liczyć będzie maksymalnie
10 Uczestników.
3. Zgłoszenie chęci udziału Kandydata w Projekcie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i
przesłanie Formularza zgłoszeniowego on-line, który jest jednocześnie umową uczestnictwa w
Projekcie oraz akceptację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
4. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie internetowej
http://leadershipcoaching.evenea.pl/
5. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje spełnienie wyżej
wymienionych kryteriów.
6. Na podstawie przesłanych Formularzy Zgłoszeniowych zostanie sporządzona lista Uczestników
Projektu oraz lista rezerwowa;
7. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników o
zapisaniu Kandydata do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń począwszy od
zgłoszeń złożonych w terminie najwcześniejszym.
8. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie Kandydaci informowani będą drogą e-mailową
lub telefonicznie przez otrzymanie potwierdzenia.
Płatności
1. Opłaty za udział w sesjach coachingowych należy dokonać przelewem na wskazany przez
Organizatora numer rachunku bankowego na konto: Credit Agricole Bank Polska S.A numer
87 1940 1076 3007 2141 0000 0000 (Sprzedawca: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości,
80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B, NIP: 583-290-74-40) z dopiskiem: „Leadership Coaching”
- do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia albo,
- w ciągu 14 dni na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT

2. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy
Organizatora.
3. Opłaty należy dokonać za 3 spotkania z góry.
4. Pozostała cześć opłat w wyznaczonym terminie, co najmniej 2 tygodnie przed każdym
terminem spotkania.
5. Opłata za udział w Projekcie obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne
w wersji papierowej i/lub elektronicznej przesyłane po szkoleniu, catering (kawa, herbata,
napoje), oraz wydanie zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w treningu.
6. Organizator przewiduje udzielenie następujących rabatów:
- w wysokości 10% sumy wartości sesji coachingowych w przypadku wysłanie i potwierdzenie
zgłoszenia do dnia 15 września 2015 r
Prawa Uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik szkolenia ma prawo do udziału w Projekcie, do którego się zakwalifikował;
2. Otrzymania pomocy/materiałów dydaktycznych do zajęć w ramach Projektu
3. Otrzymania zaświadczenia/certyfikatu uczestnictwa w Projekcie.
Obowiązki Uczestnika Projektu
1. Do podstawowych obowiązków Uczestnika szkolenia należy:
- terminowe wniesienie opłaty,
- aktywny udział we wszystkich zajęciach obejmujących wszystkie sesje coachingowe
przewidziane dla danej grupy
2. Rezygnację z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest złożyć w formie pisemne
osobiście w siedzibie Organizatora lub przesyłać faxem lub mailem do 10 dni roboczych
przed rozpoczęciem zajęć (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do
15.00).
3. Nie złożenie rezygnacji z udziału i nieobecność na sesji coachingowej nie zwalnia Uczestnika z
obowiązku uiszczenia opłaty za udział w zajęciach w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie
podlega zwrotowi.
4. W przypadku wycofania udziału w Projekcie w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem
rozpoczęcia zajęć, Uczestnik jest zobowiązany pokryć do 100% wartości zajęć.
Udostępnienie wizerunku Uczestnika
1. W trakcie trwania Treningów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z
udziałem Uczestników biorących udział w Projekcie
2. Uczestnik wyraża zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na
rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów promocyjnych w związku z organizacją i
prowadzeniem Treningów na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu,
użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką,
łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach
społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora Treningów lub z jego
udziałem.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Projektu ogłoszone zostaną na
stronie internetowej http://kreatywnygdansk.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje Kandydatów o zmianie Regulaminu przez
zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej http://kreatywnygdansk.pl

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
Organizatora Projektu
5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line, jest on dostępny pod
adresem: http://kreatywnygdansk.pl

