
Regulamin udziału w kursie pt.  
”Człowiek w pracy – organizacja z ludzką twarzą” 

 

1. Organizatorem kursu „Człowiek w pracy – organizacja z ludzką twarzą” (dalej: Kurs) jest 

Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4, 00-074 

Warszawa KRS: 0000121136, NIP: 5260001708, REGON: 006210187 (dalej: 

Organizator). 

2. Kurs realizowany jest według programu i harmonogramu dostępnego na stronie 

www.dialogkig.pl. Kontakt do Organizatora: dialogkig@kig.pl, tel. 797 160 675. 

3. Kurs skierowany jest do osób, które są świadome nurtu zarządzania humanistycznego  

i chcą pogłębiać wiedzę na temat tworzenia miejsc pracy w poszanowaniu wartości 

humanistycznych, aktywizowania do demokracji, współdecydowania i współdzielenia.  

4. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line stanowi potwierdzenie 

zgłoszenia na Kurs oraz akceptację postanowień Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega, że liczba miejsc dla uczestników Kursu jest ograniczona  

i decyduje kolejność zgłoszeń. Od decyzji o zamknięciu listy zgłoszeń nie przysługuje 

odwołanie. 

6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje drogą elektroniczną, przez wysłanie 

kandydatom wiadomości e-mail najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Kursu. 

7. Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przesłaniem 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line i stosowania się do jego postanowień,  

w szczególności do uczestnictwa we wszystkich zajęciach. 

8. Zajęcia odbywają się online, na platformie Zoom, według harmonogramu:  

▪ 24 maja 2021 w godz. 16-18.00 

▪ 31 maja 2021 w godz. 16-18.00 

▪ 7 czerwca 2021 w godz. 16-18.00 

▪ 14 czerwca 2021 w godz. 16-18.00 

9. W przypadku, gdy któryś z wykładowców z przyczyn losowych nie będzie mógł 

przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, Organizator zastrzega sobie prawo 

zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia online ewaluacji Kursu. 

11. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Kursu jest obecność na wszystkich czterech 

zajęciach online.   

12. Dane osobowe osób zgłaszających się na Kurs będą wykorzystane przez Komitet Dialogu 

Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej wyłącznie do celów związanych  

z organizacją Kursu. Dane osób, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się na Kurs 

zostaną niezwłocznie usunięte. Dane osób, które wezmą udział w Kursie zostaną usunięte 

po zakończeniu wszystkich zajęć. 

13. Uczestnicy przez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez 

Organizatora w celach związanych z organizacją Kursu. 

14. Administratorem danych osobowych Uczestników Kursu jest Krajowa Izba Gospodarcza  

z siedzibą w Warszawie, pod adresem Trębacka 4, 00-074 Warszawa.  

15. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie 

na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

http://www.dialogkig.pl/
mailto:dialogkig@kig.pl

