
Regulamin Programów Rozwojowych Humanistic-Experiential Development Institute (HEDI) 

 

§ 1 

Regulamin Programów Rozwojowych Humanistic-Experiential Development Institute (HEDI), 

zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane  

z nimi prawa i obowiązki Uczestników programów HEDI. 

§ 2 

Uczestnikiem programów HEDI może zostać osoba, która ukończyła 18. rok życia, niezależnie od 

posiadanego wykształcenia. 

§ 3 

Programy HEDI mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie 

kształcenia na odległość, dalej zwanymi kursami online. 

§4 

1. Programy online mogą odbywać się na darmowych platformach dla Uczestników. 

3. Uczestnicy samodzielnie odpowiadają za swoje bezpieczeństwo w sieci i we własnym 

zakresie zapewniają sobie dostęp do: 

a)     sprawnego laptopa/komputera lub też innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z 

Internetu, 

b)    zaktualizowanego systemu i oprogramowania, 

c)     stabilnego Internetu (najlepiej stałego łącza), 

d)    sprawnego mikrofonu i kamerki internetowej, jeśli forma kursu tego wymaga, 

e)     cichego pomieszczenia umożliwiającego swobodną komunikację. 

3. HEDI nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z narzędzi do 

wideokonferencji i/lub platformy z przyczyn technicznych, niezależnych od HEDI.  

4. Przystępując do zajęć Słuchacze wyrażają zgodę na podanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres e-mail) Prowadzącym w celu właściwego przeprowadzenia zajęć i 

sprawdzenia listy obecności oraz na udostępnianie wizerunku przez narzędzie zewnętrzne 



do wideokonferencji zgodnie z polityką prywatności tego narzędzia. Jest to równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na to, by inni Uczestnicy kursu mogli widzieć te dane. 

5. Uczestnicy mają zapewniony dostęp do zajęć poprzez udostępniony przez Prowadzącego 

nieodpłatny link lub dane spotkania (meeting ID/numer pokoju/numer spotkania/login).  

6. Słuchacze nie mogą udostępniać linków i/lub haseł do zajęć lub swoich kont do logowania 

się do danej platformy (w zależności od rodzaju zajęć) innym użytkownikom i 

osobom trzecim ani korzystać z linków i/lub haseł oraz kont innych Uczestników. 

7. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać zajęć do przekazywania niewłaściwych treści, 

reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia. 

Zabronione jest nagrywanie zajęć przez Słuchaczy, rozpowszechnianie i udostępnianie ich w 

Internecie. 

§ 5 

1. Jednostką obliczeniową programów jest godzina akademicka (45 min). 

2. Programy prowadzone są według autorskich programów Prowadzących. 

3. W przypadku sytuacji losowych HEDI zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć lub 

odwołania danego programu. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa autorskiego. Wszelkie 

materiały i zasoby umieszczone na platformach edukacyjnych wykorzystywanych przez 

HEDI są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich 

bez zgody autorów jest zabronione. 

 

§ 6 

1. Udział Uczestników w programach jest odpłatny.  

2. Uczestnicy kursów HEDI mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje 

zewnętrzne. 



3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Uczstnika, HDI może wydać decyzję o 

rozłożeniu opłaty za kurs na raty. 

4. Niewniesienie opłaty lub wymaganej raty w terminie skutkuje skreśleniem Uczestnika z 

listy uczestników programu. 

§ 7 

1. O zakwalifikowaniu na program decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie 

opłaty za program. 

2. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie, poprzez stronę 

www.michallewandowski.com.pl. 

3. Uczestnik jest zobowiązany wnieść opłatę za wybrany program w ciągu siedmiu dni od 

daty wysłania na podany przez niego adres mailowy informacji o możliwości wnoszenia 

opłaty. Opłata za uczestnictwo w programie pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu 

wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Uczestników programu. Siedmiodniowy 

termin na wpłatę za  kurs może ulec skróceniu, jeżeli do rozpoczęcia zajęć zostało mniej niż 7 

dni, nie może być jednak krótszy niż 3 dni. 

4. Opłatę należy wnieść na indywidualny rachunek o numerze wskazanym w wiadomości 

mailowej. 

 

§ 8 

Szczegółowe informacje odnośnie programów dostępne są na stronie 

internetowej http://michallewandowski.com.pl  

 

§ 9 

1. Uczestnik ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w programie, 

który wydawany jest po zakończeniu programu. 

2. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uczestnictwo przynajmniej w 80% zajęć.  



 

§ 10 

Uczestnik kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku: 

a) rezygnacji z kursu; 

b) niewniesienia opłaty za kurs w terminie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu; 

c) nieprzestrzegania Regulaminu. 

 

§ 11 

1. Uczestnik może zrezygnować z programu kontaktując się drogą e-mailową z HEDI. 

3. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem pierwszych zajęć programu Uczestnikowi 

przysługuje zwrot pełnej kwoty opłaty. 

4. Zapisanie się na pojedyncze zajęcia w ramach danego programu jest niemożliwe. 

5. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć programu, Uczestnik otrzymuje zwrot opłaty 

pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do dnia rezygnacji oraz koszt związany z 

przygotowaniem i uruchomieniem kursu, przypadający na każdego uczestnika, wynoszący 

20% ceny kursu 

Wysokość zwracanej kwoty oblicza się według wzoru: 

T- (0,2 + n/N)T; 

gdzie: 

n – liczba godzin kursu odbytych do momentu rezygnacji 

N – ogólna liczba godzin kursu; 

T – cena kursu; 

  

6. Za datę złożenia wniosku o rezygnację uznaje się moment przesłania informacji do HEDI 

drogą mailową. 



 

§ 11 

1. Uczestnik ma prawo do otrzymania rachunku za programy HEDI. 

2. Rachunki wystawiane są po dokonaniu płatności. 

3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek HEDI. 

4. Rachunki wymienione w ust. 2 przesyłane drogą elektroniczną. 

 

§ 12 

1. HEDI może organizować i prowadzić kursy i szkolenia dla firm i instytucji na podstawie 

odrębnie zawieranych umów. 

2. Istnieje możliwość stworzenia programu na zamówienie firmy. 

3. W celu zamówienia programu dla firmy należy skontaktować się HEDI  

§ 13 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 4 do niniejszego 

Regulaminu.  

  

  

Załączniki do regulaminu: 

1 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

  

O UOUW 

https://www.uo.uw.edu.pl/uploads/Pliki/klauzula-informacyjna%20%28za%C5%82%C4%85cznik%202%29%20%282%29.docx
https://www.uo.uw.edu.pl/uploads/Pliki/klauzula-informacyjna%20(za%C5%82%C4%85cznik%202)%20(2).docx

