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1. Kursy są przeznaczone przede wszystkim dla kobiet w ciąży oraz ich partnerów, zwanych w dalszej
części

regulaminu

Uczestnikami.

Zapisy

prowadzone

są

poprzez

stronę

internetową

www.pozmedik.pl.
2. POZ Medik Szkoła Rodzenia Mama i Ja w dalszej części regulaminu zwana jest
Szkołą Rodzenia.
3. Warunki uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa kobiety ciężarnej wraz z osobą towarzyszącą w kursie szkoły
rodzenia jest dokonanie bezpłatnego wyboru położnej zaproponowanej przez Szkołę
Rodzenia.
b) Warunkiem uczestnictwa w pozostałych zajęciach, kursach, warsztatach, pokazach itp. jest
zapisanie się na ww. poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy oraz dokonanie opłaty na

konto Szkoły Rodzenia lub gotówką we wskazanym podczas zapisu terminie.
4. Zapisy dotyczące pełniej oferty wyszczególnionej na stronie www.pozmedik.pl
oraz kontakt przez formularze dostępne na ww. stronie odbywa się za pomocą poczty email:
pozmedik.biuro@gmail.com. Adresy pomocnicze do kontaktu ze Szkołą Rodzenia to:
pozmedik@gmail.com.
5. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.
Szkoła Rodzenia zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z powodu zbyt małej liczby
uczestników oraz zobowiązuje się zaproponować najbardziej dogodny kurs w najbliższym
możliwym terminie.
6. Szkoła Rodzenia zastrzega sobie prawo odmowy uczestniczenia w zajęciach wybranych osób, bez
potrzeby uzasadnienia swoich decyzji w tej kwestii.
7. Szkoła Rodzenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną
zgubione, zniszczone lub skradzione.
8. Szkoła Rodzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki uczestników kursów i warsztatów.
9. Bezpłatne zajęcia fitness dla kursantek dostępne są od czasu rozpoczęcia kursu do terminu
porodu, wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego ciążę. Uczestniczka jest zobowiązana do
każdorazowego uzyskania ww. zgody we własnym zakresie podczas kolejnych wizyt
ginekologicznych w trakcie trwania ciąży.
10. Rejestracja video i foto zajęć bez zgody właściciela lub osoby uprawnionej jest zabroniona.
11. Szkoła Rodzenia ma prawo wprowadzić zmiany w programie kursów.
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12. Szkoła Rodzenia ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub
zachowują się niestosownie, bez zwrotu opłaty za uczestnictwo w kursie, o ile takie zostały
wniesione.
13. Przebieg zajęć może być dokumentowany w celach promocyjnych. Uczestnik akceptując
regulamin udziela nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie zgody na wykorzystanie jego wizerunku,
w tym wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem i wizerunkiem swoich prac. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-video, za
pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie
wymaga uprzedniej zgody na taką czynność.
14. Punkt 13 regulaminu obowiązuje również w przypadku dobrowolnego korzystania z wszystkich
promocji proponowanych przez Szkołę Rodzenia.
15. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom
wydawanym przez osobę prowadzącą kurs edukacyjny czy zajęcia dodatkowe.
16. W trakcie trwania zajęć nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu oraz zażywać jakichkolwiek
nielegalnych używek.
17. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się.
18. Uczestnik kursu zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji kursu oraz
na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o nowościach, promocjach i kursach od Szkoły
Rodzenia. Dane teleadresowe są wyłącznie na użytek Szkoły Rodzenia i nie są udostępniane innym
podmiotom niż Narodowy Fundusz Zdrowia.

19. Korzystanie z wybranej przez Uczestnika oferty Szkoły Rodzenia
przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Gdańsk, 20.05.2018

jest równoznaczne z

