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REGULAMIN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI 
ZAWODU CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE  

JAROCIŃSKIE CENTRUM EDUKACJI I KARIERY 

Niniejszy Regulamin kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (zwany 
dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki świadczenia usług w zakresie praw  
i obowiązków kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

1. Organizator kursu 
 

Podmiotem oferującym i świadczącym usługę w postaci kursu określonego  
w Regulaminie jest Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery 
ul. Wrocławska 12, 63-200 Jarocin NIP: 6172222669 zwanym dalej w Regulaminie „JaCEK” lub 
„Organizator”. 

 
2. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 1148 ze 
zm.);  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 roku, poz. 391); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652). 

3. Warunki nauczania 
 

1. JaCEK jest Organizatorem bezpłatnego kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej 
nauki zawodu. 

2. Słuchacz zobowiązuje się do czynnego udziału w zajęciach stanowiących części składowe 
kursu. 

3. Po dokonaniu zgłoszenia i jego akceptacji przez JaCEK Słuchacz otrzyma na adres poczty 
elektronicznej wskazany w trakcie procesu rejestracji harmonogram kursu. 

4. Nadesłanie zgłoszenia oraz otrzymanie jego akceptacji jest równoznaczne z zawarciem 
umowy i oznacza akceptację warunków uczestnictwa określonych niniejszym 
Regulaminem. 

5. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Słuchacz będący konsumentem może odstąpić od 
kursu w trakcie trwania kursu dostarczając do siedziby biura JaCEK/przesyłając listem 
poleconym podpisane własnoręcznie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od kursu na 
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adres: Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery, ul. 
Wrocławska 12, 63-200 Jarocin. 

6. Słuchacz ma prawo do składania pisemnych reklamacji na adres Cech Rzemiosł Różnych  
w Jarocinie Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery, ul. Wrocławska 12, 63-200 Jarocin. 
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty 
wpływu pisma. 

7. Program kursu oraz materiały edukacyjne zawarte na stronie https://cechjarocin.pl/ 
stanowią własność JaCEK. Słuchacz zobowiązuje się respektować autorskie i majątkowe 
prawa przysługujące JaCEK z tytułu opracowanych i przedstawionych mu w trakcie trwania 
kursu programów i materiałów edukacyjnych, a zwłaszcza do nienaruszalności ich treści 
oraz formy. Słuchacz zobowiązuje się nie kopiować chronionych prawem autorskim 
materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody JaCEK. Jakiekolwiek naruszenie powyższych 
postanowień będzie skutkować pozwem sądowym. 

8. Spory, które mogłyby wyniknąć z Regulaminu będą rozstrzygane polubownie,  
a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie Jarocińskie 
Centrum Edukacji i Kariery. 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Unii 
Europejskiej. 

3. Zgłoszenia na kurs 
 

1. Zgłoszenia należy dokonać e-mailowo lub osobiście, wypełniając kartę zgłoszeniową 
dostępną na stronie https://cechjarocin.pl/   

2. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska Słuchacza oraz innych danych 
osobowych niezbędnych do realizacji kursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych . 

4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ kursu 

1. Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie/kurs wydawane jest stosowne zaświadczenie  
o ukończeniu szkolenia/kursu. 

2. Uczestnikowi, który nie był obecny na co najmniej 50% zajęć Organizator może odmówić 
wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu. 

 

 

 

https://cechjarocin.pl/
https://cechjarocin.pl/
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5. Zmiany terminu szkolenia/kursu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia 
szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub  
z innych ważnych powodów. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestników 
szkolenia/kursu najpóźniej dwa dni przed planowanym rozpoczęciem. 

2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera 
prowadzącego szkolenie. W sytuacji takiej trener realizujący szkolenie/kurs w zastępstwie, 
będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić 
odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień. 

 
 

6. Warunki rezygnacji 
 

1. Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji można 
wysłać drogą pocztową na adres: Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie Jarocińskie Centrum 
Edukacji i Kariery, ul. Wrocławska 12, 63-200 Jarocin. 

 
 

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., 
str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych  
w Jarocinie Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery, ul. Wrocławska 12, 63-200 Jarocin, tel. 833 
122 115,  e-mail biuro@jacekjarocin.edu.pl  

1. Państwa dane osobowe będą udostępnione jednostkom organizacyjnym Gminy 
Jarocin stosownie do wymagań przepisów prawa  oraz podmiotom, którym 
administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami 
prawa.  

3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

4. Posiadają Państwo:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych; 
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c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl. 

5. Nie przysługuje Państwu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 
 

8. Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane 
Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania 
ewentualnych problemów. 

2. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne. 
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