
REGULAMIN KURSÓW CYFROWEGO DIALOGU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

(“Regulamin”)

§ 1 Organizator

1. Organizatorem Kursów Cyfrowego Dialogu dla dzieci i młodzieży (“KURS”) jest
Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK Parasol
4/36, 1-118 (“Organizator”).

2. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji projektu jest
Joanna Kluz e-mail: joannakluz@cyfrowydialog.pl, tel.: 536038459.

§ 2 Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

1. Kurs adresowany jest do uczniów klas 1–3 oraz uczniów klas 4–6 SP (“Uczestnik”).
2. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Kursie należy go zgłosić poprzez formularz

zgłoszeniowy dostępny na stronie:
Kurs dla uczniów klas 1–3 SP: https://app.evenea.pl/event/cd-czy-wiosna-ma-smartfona
Kurs dla uczniów klas 4–6 SP: https://app.evenea.pl/event/cd-miasto-zagadek
oraz dokonać przelewu za pośrednictwem firmy Evenea. Uczestnika na kurs może zgłosić
Rodzic lub Opiekun prawny.

3. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
Polityki przetwarzania danych, dokonanie opłaty.

4. Uczestnik Kursu powinien posiadać komputer z dostępem do interentu (lub inne
urządzenie z dostępem do internetu), kamerę, mikrofon, głośnik.

5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Organizatorem umowy
sprzedaży na odległość polegającej na zorganizowaniu Kursu na warunkach
określonych w Regulaminie. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej z
Organizatorem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin
odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu lub w dniu
rozpoczęcia przez Uczestnika zajęć w ramach Kursu.

6. Udział w Kursie jest płatny, a jego koszt i harmonogram znajdują się na stronie:
https:// cyfrowydialog.pl/cyfrowy-dialog-dla-dzieci-i-mlodziezy-nowe-kursy

7. Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona, ale liczba osób niezbędna do startu kursu
wynosi 8.

8. Kurs będzie odbywał się online w formie spotkań z trenerami w grupach
warsztatowych, w terminach ustalonych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym
na stronie kursu.

9. Organizator ma prawo do skrócenia czasu trwania Kursu bądź odwołania go z
ważnych powodów, w szczególności, gdy będzie to spowodowane siłą wyższą.
Zmiany w przebiegu Kursu lub jego odwołanie wiążą się ze zwrotem kosztów lub
części kosztów (proporcjonalnie do skali zmian) poniesionych przez Rodzica lub
Opiekuna prawnego Uczestnika Kursu. Kupujący zostanie poinformowany o



zmianach najpóźniej jeden dzień przed planowanym startem Kursu lub kolejnym
spotkaniem w jego ramach.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie udziału w Kursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza akceptację
warunków Regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.cyfrowydialog.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany

wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej
www.cyfrowydialog.pl.

4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Kursu można uzyskać kontaktując się z
osobą wskazaną do kontaktu pod numerem wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu.


