
REGULAMIN	  KURSU	  
TERAPEUTA/DORADCA	  MEDYCYNY	  NATURALNEJ	  
	  
I.	  Postanowienia	  ogólne	  
1.	  Niniejszy	  Regulamin	  określa	  zasady	  uczestnictwa	  w	  Kursie	  
2.	  Organizatorem	  Kursu	  jest	  Polskie	  Towarzystwo	  Przyjaciół	  Świętej	  Hildegardy	  
z	  siedzibą	  w	  Otwocku.	  
3.	  Kurs	  jest	  dostępny	  dla	  wszystkich	  zainteresowanych	  medycyną	  naturalną.	  
4.	  Kurs	  rozpoczyna	  się	  w	  październiku,	  a	  kończy	  egzaminem	  w	  czerwcu.	  
	  
II.	  Koszty	  uczestnictwa	  w	  Kursie;	  warunki	  płatności	  
1.	  Opłata	  rejestracyjna	  wynosi:	  
-‐	  przy	  jednorazowej	  płatności	  -‐	  3800	  zł.	  (Zaliczka	  plus	  uzupełnienie	  Opłaty	  
rejestracyjnej)	  
-‐	  w	  przypadku	  płatności	  ratalnych	  4000	  zł.(Zaliczka	  plus	  dwie	  raty)	  
2.	  Płatność	  ratalna	  odbywa	  się	  według	  podanego	  niżej	  schematu:	  
-‐	  I	  rata	  w	  wysokości	  2000	  zł	  płatna	  do	  15	  września	  danego	  roku.	  
-‐	  II	  rata	  w	  wysokości	  1500	  zł	  płatna	  do	  15	  stycznia	  kolejnego	  roku.	  
3.	  Zaliczka	  wynosi	  500	  zł.	  
4.	  Opłata	  rejestracyjna	  obejmuje:	  uczestnictwo	  w	  Kursie,	  materiały	  szkoleniowe	  
udostępniane	  w	  formie	  elektronicznej	  oraz	  Certyfikat.	  
5.	  Opłata	  rejestracyjna	  nie	  obejmuje	  usług	  dodatkowych	  takich	  jak	  
zakwaterowanie,	  wyżywienie,	  koszty	  dojazdu.	  
6.	  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).	  W	  tytule	  przelewu	  należy	  podać	  
imię	  i	  nazwisko	  wraz	  z	  dopiskiem	  „Kurs	  roczny	  –	  medycyna	  naturalna”.	  
	  
III.	  Rejestracja	  
1.	  Warunkiem	  przyjęcia	  na	  Kurs	  jest	  przesłanie	  wniosku	  drogą	  elektroniczną	  na	  
adres	  mailowy	  b.ciosek@hildegarda.edu.pl	  wraz	  z	  potwierdzeniem	  wpłaty	  
Zaliczki,	  oraz:	  
-‐	  uzupełnienie	  pełnej	  Opłaty	  rejestracyjnej	  do	  15	  września	  lub	  
-‐	  wpłata	  I	  raty	  zgodnie	  z	  harmonogramem	  określonym	  w	  punkcie	  II	  powyżej	  
2.	  Zaliczkę	  należy	  wnieść	  w	  terminie	  poprzedzającym	  złożenie	  wniosku	  o	  
przyjęcie	  na	  Kurs,	  nie	  później	  jednak,	  niż	  do	  15	  sierpnia	  każdego	  roku,	  w	  którym	  
rozpoczyna	  się	  dana	  edycja	  Kursu.	  
3.	  W	  przypadku	  rezygnacji	  z	  Kursu	  Zaliczka	  nie	  podlega	  zwrotowi.	  
4.	  O	  uczestnictwie	  w	  Kursie	  decyduje	  kolejność	  zgłoszeń,	  o	  ile	  Organizator	  nie	  
zarządzi	  inaczej.	  
5.	  Organizator	  ma	  prawo	  wykreślić	  z	  listy	  uczestników	  Kursu	  osoby,	  które	  nie	  
wniosły	  Zaliczki	  oraz	  nie	  wpłaciły	  Opłaty	  rejestracyjnej	  w	  terminach	  
określonych	  w	  Regulaminie.	  
IV.	  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.	  
V.	  Certyfikaty	  
1.	  Polskie	  Towarzystwo	  Przyjaciół	  Świętej	  Hildegardy	  jest	  uprawnione,	  na	  mocy	  
Statutu,	  do	  prowadzenia	  szkoleń,	  egzaminowania	  oraz	  wydawania	  certyfikatów.	  
2.	  Warunkiem	  uzyskania	  Certyfikatu	  jest	  pomyślne	  zdanie	  egzaminu	  końcowego;	  
3.	  Certyfikat	  „Terapeuty	  Medycyny	  Naturalnej”	  otrzymują	  lekarze.	  
4.	  Certyfikat	  „Doradcy	  Medycyny	  Naturalnej”	  otrzymują	  uczestnicy	  niebędący	  
lekarzami.	  
VI.	  .Wizerunek	  
Organizator	  ma	  prawo	  do	  utrwalania	  i	  rozpowszechniania	  wizerunku	  
Uczestników	  w	  przypadku,	  gdy	  Uczestnik	  zostanie	  sfilmowany	  lub	  
sfotografowany	  w	  trakcie	  lub	  w	  związku	  z	  prowadzeniem	  wykładów.	  
	  
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.	  


