REGULAMIN
Szkoły Rodzenia Joannitas
§1
Zagadnienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w zajęciach Szkoły
Rodzenia Joannitas (dalej jako: „Szkoła Rodzenia”).
2. Podmiotem prowadzącym szkołę jest Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. dr W. Antesa 11, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000479385
(„Podmiot prowadzący”).
3. Zgłoszenie się do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją
całego Regulaminu przez zgłaszającą się osobę.
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§2
Zgłoszenie
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być wyłącznie pełnoletnia kobieta ciężarna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca nie wcześniej niż w 24 tygodniu ciąży.
Uczestnictwo w Szkole Rodzenia jest odpłatne.
Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w Szkole Rodzenia poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego i przesłanie wypełnionego formularza na szkolarodzenia@szpital.pszczyna.pl, w
którym podane są następujące informacji:
- dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- dane kontaktowe Uczestnika: numer telefonu, adres e-mail,
- inne: data porodu, imię i nazwisko Osoby Towarzyszącej, czas rozpoczęcia kursu.
Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje od Podmiotu prowadzącego wiadomość
e-mail zawierającą informacje dotyczące opłat za uczestnictwo w Szkole Rodzenia.
Warunkiem skutecznej rejestracji jest dokonanie przez Uczestnika wpłaty opłaty za uczestnictwo,
wyłącznie w formie elektronicznej.
Na zajęciach Szkoły Rodzenia obowiązuje limit miejsc. Maksymalna ilość Uczestników to 5 kobiet
ciężarnych. Każdy z kursantów może uczestniczyć w Szkole Rodzenia z maksymalnie jedną osobą
towarzyszącą.
Uczestnik podczas rejestracji podaje dane osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją
umowy. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności Podmiotu prowadzącego udostępnianej
na Stronie Internetowej.
Opłata za uczestnictwo w Kursie jest podana na Stronie Internetowej i jest ceną brutto (zawiera
podatek od towarów i usług).
W przypadku chęci uzyskania faktury VAT lub faktury imiennej Uczestnik jest zobowiązany zgłosić
tę okoliczność w formularzu rejestracyjnym.

§3

Zasady uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia
1. Po skutecznym dokonaniu rejestracji i wpłaceniu opłaty Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail
zawierającą harmonogram Szkoły Rodzenia oraz informacje organizacyjne dotyczące wybranego
Kursu nie później niż w terminie na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Kursu.
2. Zajęcia w ramach Kursu mogą odbywać się stacjonarnie lub online. W przypadku występowania siły
wyższej, w tym w przypadku epidemii, Podmiot prowadzący jest uprawniony do przeprowadzenia
zajęć wyłącznie w trybie online.
3. Podmiot prowadzący zastrzega prawo do zmiany harmonogramu, odwołania zajęć oraz zmiany
terminu i godziny poszczególnych zajęć w ramach Kursu z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dni roboczych.
Jednakże w przypadku zdarzeń losowych (choroba, siła wyższa) Podmiot prowadzący jest
uprawniony do odwołania zajęć, zmiany harmonogramu oraz zmiany terminu i godziny
poszczególnych zajęć w ramach Kursu w każdym czasie.
4. Uczestnik jest zobowiązany do zgłaszania Podmiotowi prowadzącemu swojej nieobecności
na zajęciach poprzez wiadomość e-mail na adres: szkolarodzenia@szpital.pszczyna.pl lub
telefonicznie pod nr tel.: 601 469 355.
5. Nieobecność Uczestnika powoduje przepadnięcie zajęć i nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty
za uczestnictwo w Szkole Rodzenia.
6. Nieobecność Uczestnika zgłoszona na co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem zajęć może umożliwić
ich odrobienie w innej grupie, o ile będą wolne miejsca.
7. Uczestnik może zmienić termin Kursu na inny termin późniejszy, pod warunkiem, że zgłoszenie
zmiany terminu nastąpi na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed planowanym pierwotnie
rozpoczęciem Kursu, oraz pod warunkiem, że na wybrany termin późniejszy będą wolne miejsca.
8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkole Rodzenia w każdym czasie. Podmiot
prowadzący nie zwraca dokonanych opłat.
9. W zajęciach Szkoły Rodzenia mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
chorobowych. Osoba prowadząca zajęcia jest uprawniona do odmowy wpuszczenia na zajęcia lub
wyproszenia Uczestnika i Osoby Towarzyszącej z zajęć, jeśli dostrzeże jakiekolwiek objawy
chorobowe.
10.Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca w trakcie zajęć mogą korzystać ze sprzętu szkoleniowego
stanowiącego własność Podmiotu prowadzącego. Użytkowanie sprzętu szkoleniowego powinno
odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej
zajęcia. Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca ponoszą odpowiedzialność majątkową za szkody
powstałe w związku z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu szkoleniowego.
11.Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca wyrażają bezwarunkową zgodę na bezpłatne utrwalenie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych
i informacyjnych związanych z działalnością Podmiotu prowadzącego. Zgoda dotyczy fotografii
i nagrań audiowizualnych utrwalonych w ramach Szkoły Rodzenia oraz obejmuje takie formy
publikacji jak: umieszczenie w zasobach Podmiotu prowadzącego, udostępnienie na stronach
internetowych oraz social mediach tj. facebook, instagram, google należących do Podmiotu
prowadzącego, publikację w materiałach reklamowych, ulotkach, broszurach, mediach, prasie
i programach. Zgoda dotyczy również możliwości przetwarzania wizerunku przez kadrowanie,
obróbkę cyfrową itp. Wizerunek Uczestnika lub Osoby Towarzyszącej może być utrwalony
oraz wykorzystany i rozpowszechniony w trakcie trwania zajęć Szkoły Rodzenia oraz po ich
zakończeniu.

§4
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników i Osób Towarzyszących jest: Szpital Joannitas w
Pszczynie samorządowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200),
przy ul. dr W. Antesa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS, zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Administratora:
– ul. dr. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna
– adres e-mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
§5
Postanowienia końcowe
1. W przypadku wprowadzenia zmian do treści Regulaminu, zmiany wchodzą w życie z dniem ich
publikacji na stronie internetowej Szkoły Rodzenia Joannitas.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestniczek, ich osób towarzyszących oraz wszystkich
zainteresowanych na stronie internetowej Szpitala Joannitas w Pszczynie w zakładce Szkoła Rodzenia
Joannitas oraz zostaje wywieszony w Siedzibie Szkoły Rodzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

