
Regulamin udziału w warsztatach 

Akademia Skutecznego Porozumiewania Się część 2 – warsztaty online dla par 

 

§ 1 ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem Akademia Skutecznego Porozumiewania Się część 2 – warsztaty online dla par 

(w dalszej części: Akademia 2) jest Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. 

Warszawy ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa 

 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Akademia 2 składa się z 8 spotkań warsztatowych i 1 technicznego. Spotkanie techniczne 

odbywa się  na około tydzień przed pierwszym warsztatem w celu przetestowania połączenia, 

rozwiązania wszelkich problemów technicznych oraz ustalenia zasad pracy. 

2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik deklaruje obecność na minimum 6 

warsztatach oraz spotkaniu technicznym. 

3. Warsztaty przeznaczone są dla par, które brały udział w części 1 Akademii Skutecznego 

Porozumiewania Się – przy czym nieistotny jest status formalny związku, ani płeć osób. Osoby 

biorące udział w warsztatach muszą być pełnoletnie. W cyklu warsztatowym może brać udział od 6 

do 8 par.  

4. W przypadku mniejszego zainteresowania  cyklem organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

formuły wydarzenia. 

4. Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców m.st. Warszawy, którzy wypełnili formularz 

zgłoszeniowy. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych i statystycznych Poradni.  

5. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

6. Warsztaty przeprowadzone będą na platformie internetowej ZOOM w terminach podanych 

na stronie internetowej Poradni oraz w wydarzeniu na portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/SPRWawer 

7. Czas trwania jednego spotkania warsztatowego wynosi 2 godziny, czas spotkania 

technicznego ok. 30 min. 

8. Organizator informuje, iż podczas trwania Warsztatów będzie wykonywana dokumentacja 

zdjęciowa (np. wykonywanie zrzutu ekranu). Zgłoszenie się jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie wizerunku w ramach warsztatów. Warsztaty nie będą nagrywane ani publikowane 

w żadnej formie, jednak pozostali uczestnicy będą się widzieć. 

9. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej 

http://sprwawer.pl/rodo/, administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia 



Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: 

iod@sprwawer.pl. 

§ 3 UCZESTNICTWO W WARSZTATACH 

1. Udział w warsztatach jest możliwy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego 

zamieszczonego w wydarzeniu i w mailingu. Każda osoba biorąca udział musi samodzielnie wypełnić 

formularz. Nie można złożyć jednego formularza dla pary. Przesłanie formularza jest równoznaczne z 

zarezerwowaniem przez organizatora miejsca na warsztatach dla osoby zgłoszonej(czyli domyślnie 

dla jednej pary) oraz akceptacją warunków udziału w zajęciach. 

2. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy, dla których zabraknie miejsc, wpisywani 

są na listę rezerwową. 

3. Para może zrezygnować ze zgłoszonego udziału w warsztatach wysyłając do organizatora 

informację na adres e-mail: sprwawer@gmail.com, podając  w tytule „Rezygnacja i imię i nazwisko 

uczestnika”, prosimy również podać nazwisko/-a Uczestników. Rezygnacja jednej osoby z pary 

skutkuje wykreśleniem z listy obydwu osób (nie jest możliwe uczestniczenie w warsztatach w 

pojedynkę.) Na wolne miejsce może zostać zapisana para z listy rezerwowych. 

4.  W przypadku niepojawienia się na warsztatach bez uprzedniej informacji zgłoszonej 

osobiście, telefonicznie lub mailowo, Uczestnik traci możliwość zapisu na inne warsztaty 

organizowane przez SPR Wawer na okres pół roku.  

5. Osoby, które nie pojawią się na spotkaniu technicznym zostają skreślone z listy uczestników 

warsztatów. Ich miejsce mogą zająć osoby z listy rezerwowej. 

6.  Utworzona grupa ma charakter zamknięty. Po rozpoczęciu cyklu nie jest możliwe dołączanie 

nowych osób. 

  

§ 4 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW 

1.  Zapewnienie co najmniej jednego sprawnego technicznie komputera z dostępem do 

Internetu, działającymi głośnikami i mikrofonem.  

2. W przypadku posiadania jednego urządzenia - zapewnienie warunków do pracy 

indywidualnej dla każdej osoby z pary (w pomieszczeniu z komputerem lub innym). 

3. W przypadku planowanej nieobecności na warsztacie, powiadomienie o tym fakcie drogą 

mailową z jak największym wyprzedzeniem, nie później niż dzień przed spotkaniem.  

4. Ze względu na formę warsztatową uprzedzamy, że spotkanie prowadzone będzie metodami 

aktywnymi i zakłada interakcję  z prowadzącym, innymi Uczestnikami oraz między osobami w parze. 

Uczestnicy będą otrzymywać prace domowe. Komunikacja z uczestnikami będzie się odbywać 

poprzez maile i/lub dedykowaną zamkniętą grupę na FB. 

mailto:iod@sprwawer.pl

