
 

 

REGULAMIN SZKOLENIA 

SZKOŁA EUROPEJSKA 

 

§Informacje ogólne 
 

1. Szkoła Europejska jest projektem Komisji Europejskiej realizowanym przez Europejską 

Akademię Dyplomacji (dalej nazywaną „Organizatorem”) 

2. Szkolenie odbywa się w formie online. Europejska Akademia Dyplomacji  

w czasie szkolenia online będzie korzystała z aplikacji ZOOM lub innego komunikatora  

do prowadzenia wideokonferencji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz godzin przeprowadzenia zajęć, 

jeśli będzie to spowodowane przez sytuację niezależną od niego np. brak połączenia 

internetowego, awaria prądu itp. 

 

§2 Zgłoszenia na szkolenie i potwierdzenie uczestnictwa 

 
1. Zgłoszenie na szkolenie dokonywane jest drogą elektroniczną przez stronę internetową 

www.diplomats.pl. Zgłoszenie można również wysłać faksem na numer (+48 22) 205 06 35 

oraz drogą mailową na szkolenia@diplomats.pl. 

2. Potwierdzenie rejestracji uczestnika przesyłane jest drogą internetową i zawiera ogólne 
informacje dotyczące szkolenia. 

3. Kandydaci do udziału w szkoleniu mogą nadsyłać zgłoszenia do 30 października 2020 r. Do 

tego czasu koordynator szkoleń ma możliwość wprowadzenia zmian dotyczących terminu 

rekrutacji (jej wydłużenia lub skrócenia). 

4. Potwierdzenie uczestnictwa wysyłane jest w momencie zrekrutowania grupy nie później niż  

na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Potwierdzenie uczestnictwa zawiera wszystkie 

szczegóły organizacyjne oraz harmonogram. 

 

§3 Kadra trenerska 
 

1. Szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów i praktyków tematyki europejskiej, 

protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, stosunków międzynarodowych, nauk 

polityczynych i negocjacji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie trenerskim, jeśli będzie to 

spowodowane przez sytuację niezależną od niego np. choroba trenera, wypadek, etc. 

§4 Program i rozkład zajęć 
 

1. Program zajęć jest przesyłany drogą mailową przez koordynatora szkolenia do uczestników na 

7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Zajęcia trwają zazwyczaj w godzinach 09.00 – 15:30.

http://www.diplomats.pl/
http://www.diplomats.pl/


 

 

§5 Ewaluacja szkolenia 
 

1. W trakcie szkolenia uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiety drogą elektroniczną oceniającej 

program, przebieg szkolenia oraz trenerów prowadzących. Ankieta służy udoskonaleniu i 

podnoszeniu efektywności kształcenia oferowanego przez Organizatora. 

§6 Rezygnacje 
 

1. Jeśli uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w szkoleniu na 10 dni przed planowanym szkoleniem 

a otrzymał stypendium pokrywające uczestnictwo w Szkole Europejskiej, Uczestnik zostanie 

obciąży kosztem w wysokości 30 % odpłatności. 

2. W przypadku rezygnacji na 7 dni przed szkoleniem Uczestnik zostanie obciąży kosztami w 

wysokości 50 % odpłatności. 

3. W przypadku rezygnacji na 3 dni przed szkoleniem uczestnik zostaje obciążony pełnymi 

kosztami uczestnictwa. 

4. Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa bez ponoszenia opłat, jeśli osoba zgłoszona 

znajdzie inną osobę na zastępstwo najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia lub 

przedstawi zwolnienie lekarskie. 

§7 Zmiany 
 

1. Jeśli szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora lub z przyczyn niezależnych od niego 

Organizator zaproponuje inny termin szkolenia. 

2. Organizator nie zwraca Uczestnikom poniesionych dodatkowych kosztów związanych ze 

szkoleniem, np. kosztów dostępu do Internetu, sprzętu niezbędnego do uczestnictwa w 

szkoleniu online. 

 
§8 Uwagi końcowe 

 
1. Akceptacja regulaminu wiążę się również ze zgodą na publikację zdjęć ze szkoleń na stronie 

internetowej oraz profilach społecznościowych Organizatora oraz Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w Polsce. Organizator zastrzega, że zdjęcia te będą udostępniane tylko w celu 

informacyjno-promocyjnym. 

2. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku, należy poinformować Organizatora 

na piśmie najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. 

 

 
 

Europejska Akademia Dyplomacji 

Oleandrów 6, 00-629 Warszawa 

tel.: (+48 22) 378 11 97 (szkolenia) 
fax.: (+48 22) 205 06 35 

szkolenia@diplomats.pl (szkolenia) 
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