
REGULAMIN „WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH” 

 

I. ORGANIZATOR 

Fundacja NON LICET we Wrocławiu. 
Adres email do kontaktu: szkolenia@nonlicet.pl 

II. CELE WARSZTATÓW/ZAJĘĆ 

1. Dostarczenie sposobów do porozumiewania się z dziećmi 

2. Budowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku 

3. Wsparcie w rozumieniu potrzeb i uczuć dziecka oraz własnych, a w konsekwencji 
wzmocnienie umiejętności wychowawczych 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Warsztaty rozpoczną się 15 lub 22 października 2019 r. w siedzibie Fundacji NON LICET,  
ul. Stalowa 6a, Wrocław. Data rozpoczęcia uzależniona jest od utworzenia się grupy.  

2. Zajęcia odbywać się będą w g. 17:30-20:00, we wtorki, co tydzień (8 zajęć, tj. cały cykl). 

3. Fundacja NON LICET organizuje warsztaty według ustalonej tematyki, która umieszczona 
jest w materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz poniżej (tematyka spotkań – załącznik). 
Dodatkowo uczestnicy zajęć otrzymają ją drogą mailową po potwierdzeniu zgłoszenia.  

4. Uczestnikami warsztatów będą rodzice dzieci w wieku ok. 3-12 lat. Grupa liczyć będzie ok. 
12 osób. 

5. W przypadku dużej ilości chętnych, liczy się kolejność zgłoszeń oraz dokonanych wpłat. 
Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowane drogą mailową.  

6. Fundacja NON LICET zastrzega sobie prawo odwołania całego cyklu warsztatów 
w przypadku zbyt małej liczby uczestników, która nie zapewniłaby sfinansowania zajęć lub 
z powodu innych zdarzeń losowych. 

7. W przypadku odwołania cyklu warsztatów, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym 
fakcie uczestników i w terminie 10 dni roboczych od momentu odwołania zajęć zwrócić wpłaconą 
kwotę na wskazany przez Uczestnika numer konta. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu całego cyklu warsztatów z przyczyn od 
niego niezależnych. Uczestnikowi przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji 
z zajęć oraz zwrotu opłaty. W przypadku zmiany terminu warsztatów Organizator poinformuje o 
nowym terminie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu pojedynczych zajęć z przyczyn od 
niego niezależnych i w sytuacjach losowych. Uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie 
pojedynczych zajęć najszybciej jak to możliwe. 

IV. ORGANIZACJA  

1. Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza 
zgłoszeniowego umieszczonego m.in. na stronie Fundacji NON LICET oraz w wydarzeniu na 
Facebooku. 

2. Organizator zajęć po przyjęciu formularza zgłoszeniowego poinformuje mailowo Uczestnika 
o dalszych czynnościach w tym m.in. jak dokonać opłaty. 



 

Załącznik 1 

Tematyka spotkań: 
− wyrażanie oczekiwań i ograniczeń wobec dziecka 
− rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć 
− motywowanie dziecka do współdziałania 
− modyfikowanie nieodpowiednich zachowań dziecka 
− konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
− wspieranie rozwoju samodzielności dziecka- uwalnianie dziecka od grania narzuconych ról 

w grupie i w domu 
− wsparcie w kształtowaniu realnego poczucia własnej wartości dziecka 

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie mailowo potwierdzenia uczestnictwa wraz 
z dowodem wpłaty za warsztaty. Opłata dotyczy uczestnictwa w całym cyklu warsztatów. Organizator 
przyjmuje jedynie pełną opłatę. 
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów (liczy się 
data wpływu oświadczenia w formie pisemnej lub mailowej do Fundacji NON LICET), Uczestnikowi 
przysługuje zwrot połowy uiszczonej opłaty. W przypadku otrzymania informacji o rezygnacji z zajęć 
w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów lub w trakcie ich trwania, opłata nie 
podlega zwrotowi. 

4. Brak zapłaty we wskazanym przez Organizatora terminie (drogą mailową) stanowi 
domniemaną rezygnację z warsztatów. 

5. Uczestnik ma prawo do: 
− uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programu, terminu oraz miejsca zajęć, 
− otrzymania od Organizatora materiałów dydaktycznych oraz zaświadczenia o uczestnictwie* 

(*Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w minimum 6 z 8 spotkań. Dopuszczalne 
2 nieobecności nie powinny mieć miejsca w dwóch następujących po sobie tygodniach). 

6. Cena warsztatów obejmuje udział w zajęciach, materiały dydaktyczne i kawę. 

7. Na prośbę Uczestnika, Fundacja NON LICET wystawia fakturę z tytułu uczestnictwa 
w warsztatach. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 
z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator warsztatów nie przekazuje, nie sprzedaje 
i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane 
osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako 
informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem 
a Organizatorem szkolenia oraz przesyłania informacji o działalności Fundacji. Wszelkie informacje 
na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 
na terenie Fundacji NON LICET, w której prowadzone są działania związane z warsztatami. 

4. Regulamin obowiązuje od 1 października 2019 roku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie.  
O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował bezpośrednio drogą mailową. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


