
REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W 3-stopniowym KURSIE NA TERAPEUTĘ LUB DORADCĘ 
MEDYCYNY ŚWIĘTEJ HILDEGARDY 
 
 
 
 

I. Rejestracja na każdy stopień Kursu i potwierdzenie uczestnictwa 
1. Organizatorem Kursu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy z siedzibą w Otwocku. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie zgłoszenia  drogą elektroniczną  na adres mailowy  

j.zajdel@hildegarda.edu.pl oraz wniesienie pełnej opłaty rejestracyjnej  („Opłata rejestracyjna”) co najmniej 

5 dni przed terminem Kursu. 

3. Przesłanie zgłoszenia na podany adres mailowy jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się i 

akceptacji niniejszego Regulaminu. 

4. Zaliczkę na poczet Opłaty rejestracyjnej w wysokości 200 zł należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Potwierdzenie dokonywane jest pocztą elektroniczną. 

5. O uczestnictwie w Kursie decyduje kolejność zgłoszeń, o ile Organizator nie zarządzi  inaczej w przypadku 

konkretnego Kursu.  

6. Organizator ma prawo wykreślić z listy Uczestników Kursu osoby, które nie wniosły pełnej Opłaty 

Rejestracyjnej w terminie określonym w Regulaminie. 

 
II. Koszty uczestnictwa w Kursie; warunki płatności 

1. Opłata rejestracyjna wynosi 600 złotych. 

2. Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w Kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat oraz przerwy 

kawowe. 

3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje: usług dodatkowych takich zakwaterowanie, koszty dojazdu. 

4. Płatności należy regulować przelewem, na następujące konto bankowe: 
 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy, ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock 
80 1140 2017 0000 4502 1300 7830 (mBank) 

III. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy z 
siedzibą w Otwocku, ul. Żeromskiego 6 , KRS 0000454416. Celem gromadzenia i przetwarzania danych 
osobowych jest rejestracja Uczestników kursu i jego organizacja. 

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług administratora. 

3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności z Ustawy z 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

 



IV. Rezygnacja  

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kursie poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na 

adres j.zajdel@hildegarda.edu.pl. Rozliczenie między Uczestnikiem a Organizatorem odbywa się na 

następujących warunkach: 

a. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji na 30 dni przed terminem Kursu, zwrotowi 

podlega cała wpłacona kwota. 

b. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji później niż na 30 dni, ale co najmniej na 

14 dni przed terminem Kursu – wówczas Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej 

kwoty. 

c.  Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji później niż 14 dni przed terminem Kursu 

lub w ogóle nie otrzyma -  ma prawo zatrzymać całą wniesioną Opłatę. 

2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Kursie, Uczestnik zgadza się na obciążenia związane z rezygnacją.  
3. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania lub zmiany terminu 

Kursu. W przypadku odwołania Kursu, Uczestnik otrzymuje zwrot wniesionej Opłaty, a w przypadku 

zmiany terminu Kursu – zwrot Opłaty lub jej zaliczenie na poczet Kursu w innym terminie. 
 

V. Certyfikaty 
1. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy jest uprawnione, na mocy Statutu, do prowadzenia 

szkoleń, egzaminowania oraz wydawania certyfikatów zaświadczających o posiadanej wiedzy w 

zakresie nauk i metod leczenia wg św. Hildegardy. 

2. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest: 

a. Obecność na wszystkich wykładach w ramach każdego stopnia Kursu; 

b. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu przygotowanego przez Organizatora; 

c. Pozytywna opinia Kolegium Etycznego Kursu zaświadczająca, że Uczestnik daje rękojmię 

należytego przekazywania spuścizny św. Hildegardy oraz świadczenia doradztwa lub 

stosowania terapii z pełnym poszanowaniem godności drugiego człowieka. 

3. Certyfikat „Terapeuty medycyny św. Hildegardy” otrzymują lekarze. 

4. Certyfikat „Doradcy medycyny św. Hildegardy” otrzymują uczestnicy niebędący lekarzami.  

5. W skład Kolegium Etycznego wchodzą: lek. med.  Dorota Mieszczak-Woszczyna, lek. med. Witold 

Wandel, ks. dr  Jacek Wróbel oraz Jolanta Zajdel. 
 

VI. Wizerunek 
1.  Organizator ma prawo do utrwalania i rozpowszechniania  wizerunku Uczestników 

2.  Udział w Kursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na komercyjne wykorzystanie wizerunku w 

przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany jako element całości. 

 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszego Regulaminu. 
 


