REGULAMIN KURSÓW
Głuchowski Sport Academy
Głuchowski Sport Academy w treści zwanej dalej GSA z siedzibą przy ul. Widoczna 41, 04-647 Warszawa,
reprezentowana przez Pana Piotra Głuchowskiego.
1. Głuchowski Sport Academy zobowiązuje każdego uczestnika kursów do elektronicznego wypełnienia
formularza zgłoszeniowego przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, który znajduje się na stronie internetowej w
zakładce danego kursu.
W momencie rozpoczęcia zajęć (nie później, niż do dnia egzaminu) uczestnik kursów zobowiązany jest
dostarczyć w postaci papierowej następujące dokumenty:
- Wydrukowane, wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania na stronie internetowej w
zakładce „Materiały do pobrania”),
- Potwierdzenie wpłaty za kurs,
- 2 sztuki zdjęć legitymacyjnych o wymiarach 3,5 x 4,5cm, (podpisanene odwrocie)
- Podpisaną kopię regulaminu GSA
- Pozostałe wymagane dokumenty uprawniające do uczestniczenia w wybranym kursie(opisane w zakładce
Strefa Kursanta).
Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.
2. Podczas zapisu na kurs uczestnik ma obowiązek wpłacenia zaliczki lub całej kwoty zgodnie z ofertą danego
kursu na stronie internetowej.
3. Wpłata zaliczki lub całej kwoty na konto GSA jest gwarancją miejsca na liście kursantów.
O kolejności decydują wpłaty i zgłoszenia elektroniczne.
4. Zwrot wpłaty w wysokości 100% następuje w momencie:
- Złożenia pisma na 21 dni przed rozpoczęciem kursu
- Zwrot opłaty nie przysługuje jeśli pismo zostanie złożone 14 dni i mniej przed terminem
- Podstawą do zwrotu kwoty jest wyjątek pobytu w szpitalu ( po przesłaniu drogą elektroniczną wypisu
szpitalnego)
5. Warunek ukończenia kursu to obecność na wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych.
GSA ma prawo skreślić z listy osobę, która nie uczęszcza na zajęcia lub wyznaczyć inny termin zaliczania
opuszczanych zajęć. Kursantowi nieobecnemu lub skreślonemu z zajęć nie przysługuje zwrot opłat.
6. Kursanci podczas kursu są objęci ubezpieczeniem na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Certyfikat GSA jest
honorowany przez firmę ubezpieczeniową PZU.
7. Na pierwszych zajęciach uczestnik podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z treścią regulaminu i ją akceptuje:
Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
- Zobowiązuje się do uiszczenia całej kwoty za kurs (zgodnie z cennikiem ze strony internetowej)
-Wyraża zgodę na umieszczenie w bazie absolwentów kursów swoich danych
-Podpisuje oświadczenie o uczestnictwie w kursie na własną odpowiedzialność
8. Za zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywa się kurs, zostanie potrącona odpowiednia kwota ( koszt
naprawy lub odkupienia ).
9. Ostateczny termin do podania hasła przez GSA jest na 7 dni przed egzaminem (dotyczy UP).

10. Egzamin poprawkowy jest bezpłatny i zostanie wyznaczony w następnym terminie.
11. Egzamin komisyjny (trzeci z kolei) może być wyznaczony przez GSA za dodatkową opłatą 100zł.
12. Warunkiem zwolnienia z części ogólnej egzaminu jest bycie absolwentem studiów wyższych (licencjackich,
magisterskich i podyplomowych) kierunku „Wychowanie fizyczne” lub „Sport” oraz posiadanie tytułu Instruktora
innych dyscyplin sportowych potwierdzonego państwową legitymacją instruktorską
13. Dokumenty potwierdzajce ukończenie kursu tj. certyfikat i legitymacje instruktorskie wyrabiane sa w ciągu
maksymalnie 30 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu końcowego. Informacja i gotowych do odbioru lub
wysyłki dokumentach, wysłana zostanie do kursanta drogą elektroniczną.
14. W przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu za wyrobienie duplikatu opłata wynosi 100 zł.
15. Uczestnicy zobowiązani są do bieżącego kontrolowania informacji na stronie internetowej w "Stefie
Kursanta".
16. Podczas zajęć nie wolno spożywać alkoholu i środków odurzających ani być pod ich wpływem. Nie wolno też
palić tytoniu. W złamania tej zasady następuje skreślenie kursanta z listy. Nie przysługuje również zwrot
poniesionych kosztów.
17. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność autorów i GSA.
Zabrania się wykorzystywania ich w jakiejkolwiek formie. W przypadku rezygnacji z kursu po otrzymaniu loginu i
hasła do materiałów bez względu na termin kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
18. Zabrania się fotografowania, filmowania i utrwalania dźwięku podczas zajęć chyba, że prowadzacy zajęcia
wyrazi na to zgodę i wyznaczy w tym celu konkretną osobę. GSA zastrzega sobie również prawo do
oddelegowania osoby, która podczas trwania zajęć utrwalała będzie obrazy lub dźwięki dla potrzeb GSA.
19. GSA ma prawo do odwołania niektórych kursów z powodu za małej grupy chętnych osób.
W takim przypadku gwarantowany jest zwrot 100 % wpłaconej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez
kursanta.
20. Adres poczty elektronicznej kursanta wykorzystywany jest do wysyłania informacji w trakcie jak
i po kursie.
21. Nieodebranie dokumentów potiwerdzjących ukończenie kursu w ciągu 2 miesięcy po jego zakończeniu,
powoduje archiwizowanie ich i związane jest z opłatą w kwocie 100 zł w celu ich wydania.
22.Wszelkie zmiany adresu do korespondencji inne niż w podaniu o przyjęcie na kurs uznawane będą wyłącznie
po dostarczeniu pocztą na adres biura GSA pisma z czytelnym podpisem.
23. GSA zastrzega sobie prawo do wydawania artykułów promocyjnych do wyczerpania zapasów.
24. GSA zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca kursu nawet w trakcie jego odbywania.
25. GSA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018.

Data i podpis kursanta

