
Regulamin i zasady udziału w I edycji Kursu Projektowania (dalej: Kurs) 
organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą 

1. Opis Kursu Projektowania 

1. Kurs jest skierowany do osób, które chcą: 
a) polepszyć swoje umiejętności graficzne, 
b) zaprezentować swoje prace profesjonalistom, 
c) dowiedzieć się o współczesnych tendencjach i trendach, 
d) poszerzyć wiedzę zdobytą na uczelniach wyższych, 
e) zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy, 
f) pobudzić swoją kreatywność i przełamać bariery projektowe. 

2. Kurs składa się z programu, który zamieszczony jest na stronie: https://cktargowa.pl/
naucz-sie-projektowania-graficznego-od-najlepszych/ 

3. Kurs odbywać się będzie stacjonarnie w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, 
ul. Targowa 56.Organizatorem Kursu jest Krajowa Izba Gospodarcza. 

4. Terminy realizacji Kursu: 19.06-22.06.2021r. (godz. 14:30-20:30) 

5. Kurs Projektowania organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą jest chroniony 
prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub 
nagrywanie realizowanego kursu jak i udostępnianie materiałów i nagrań osom trzecim. 

2. Opłaty  

1. Opłata za uczestnictwo od osoby wynosi 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 
brutto). 

2. Warunkiem udziału w Kursie jest obowiązkowy wcześniejszy zapis drogą elektroniczną 
przez platformę Evenea. 

4. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość otrzymania faktury VAT w wersji 
elektronicznej. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie należy przesłać drogą elektroniczną poprzez platformę 
Evenea. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są zgodnie z kolejnością ich wpływu. 

4. Liczba miejsc jest ograniczona. W sytuacji zamknięcia listy uczestników pojawi się 
informacja o zamknięciu naboru na stronie www.cktargowa.pl i na platformie Evenea. 

4. Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Rezygnację z uczestnictwa, równoznaczną z odstąpieniem od umowy, należy zgłosić 
drogą elektroniczną na adres ksadzinski@kig.pl 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia 
Kursu wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na konto, z którego została przelana. 
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3. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie w terminie krótszym niż 7 dni, nie później 
jednak niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia Kursu, zostanie zwrócona połowa wpłaconej 
kwoty, na konto, z którego została przelana. 

4. W razie rezygnacji złożonej później niż 5 dni przed terminem Kursu lub niestawienia się, 
organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, co oznacza, że kwota, ani żadna 
jej część, nie zostanie zwrócona. 
 
5. Zmiana terminu Kursu lub odwołanie Kursu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Kursu w przypadku: 
choroby trenera, zebrania się zbyt małej grupy uczestników lub innych zdarzeń losowych. 

2.W przypadku odwołania Kursu wszyscy uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie 
powiadomieni przez Organizatora drogą elektroniczną, a w przypadku uczestników części 
Premium wpłacone zaliczki zwrócone przelewem na konto. 

3. W sytuacji zmiany terminu Kursu wszyscy uczestnicy otrzymają wiadomość od 
Organizatora z prośbą o informację dotyczącą udziału w Kursie w nowym terminie lub 
rezygnacji. Zależnie od indywidualnej decyzji uczestnika części Premium wpłacona 
zaliczka zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet opłaty za udział w innym terminie. 

6. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż 
Administratorem danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 
Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00. 

Klauzula informacyjna dla uczestników działań w ramach oferty programowej Centrum 
Kreatywności Targowa i działań wspierających przedsiębiorczość w sektorze kreatywnym 

7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

Uczestnik Kursu wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie                                               
i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach 
dzia łań promocyjnych i archiwizacyjnych Kursu, na stronie internetowej 
www.cktargowa.pl.pl i na portalach społecznościowych, na których posiada swoje konto 
Krajowa Izba Gospodarcza. Wykorzystanie zdjęć nie będzie stanowiło naruszenia dóbr 
osobistych uczestnika. 
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