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Regulamin szkolenia  

prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Optometrii i  Optyki 
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Organizator 
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady szkolenia organizowanego przez Polskie 
Towarzystwo Optometrii i Optyki, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000042244 
NIP:779-16-34-353, REGON:630888609, Poznań, ul. Rokietnicka 5D, 60-806, biuro ul. Kolegiacka 1, 98-200 
Sieradz, zwane dalej „Organizatorem”. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się 
zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Kolegiacka 1, 98-200 Sieradz) oraz na stronie www.ptoo.pl  
 
Zamawiający 
Zamawiającym jest każdy optometrysta lub okulista przystępujący do programu edukacyjnego poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.   
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Forma szkolenia  
Szkolenie prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie wykładów online oraz warsztatów praktycznych, 
na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. Program szkolenia, zwany dalej „Programem 
edukacyjnym”, realizowany jest poprzez wykłady, prezentacje przypadków i zajęcia praktyczne.  
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Kryteria naboru 
Wymogiem uczestnictwa w Programie edukacyjnym jest w przypadku optometrystów posiadanie dyplomu uczelni 
wyższej potwierdzającego wykształcenie na kierunku lub specjalności Optometria, lub w przypadku okulistów 
prawa wykonywania zawodu okulisty. Pierwszeństwo w rejestracji na szkolenie przysługuje członkom zrzeszonym 
w przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.  
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Rejestracja 
Termin rejestracji upływa wraz z zapełnieniem się listy uczestników a rozpoczyna się w terminie podanym przez 
PTOO na stronie internetowej www.ptoo.pl, poprzez newsletter lub media społecznościowe. Warunkiem 
uczestnictwa w programie edukacyjnym, o którym mowa w punktach poprzedzających, jest spełnianie przez osobę 
zainteresowaną warunku opisanego w punkcie 3 oraz rejestracja za pośrednictwem formularza online na stronie 
internetowej Organizatora. Rejestracji dokonuje się przez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na 
stronie internetowej www.ptoo.pl Zgłoszenia przyjmowane są zgodnie z kolejnością ich nadsyłania, w zgodzie z 
zasadami pierwszeństwa omówionymi w punkcie 3 regulaminu, do wyczerpania miejsc, najpóźniej na 7 dni 
roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Polskie Towarzystwo Optometrii i 
Optyki).  Po upływie tego terminu przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa jest dopuszczalne, przy czym zgłaszający się 
zostaje wpisany na listę rezerwową, a w przypadku zwolnienia miejsc, na listę uczestników. 
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Opłaty 
Udział w programie edukacyjnym jest odpłatny. Cena szkolenia obejmuje: koszt przeprowadzenia szkolenia, koszt 
wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej, przeprowadzenie egzaminu 
końcowego, certyfikat ukończenia szkolenia. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz posiłków. 
Cena szkolenia podana jest w złotych polskich. Zamawiający, po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na 
uczestnictwo w szkoleniu, w przeciągu 5 dni roboczych uiszcza opłatę za szkolenie.  Możliwe jest również 
uiszczenie opłaty w 2 równych ratach. Pierwsza w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia 
rejestracji  
w szkoleniu, druga do końca pierwszej połowy kursu. Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi 
domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki do nieświadczenia 
usług dla Zamawiającego. Dla członków Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki cena kursu objęta jest 
bonifikatą. 
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Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do PTOO mailowo na adres biuro@ptoo.pl lub listownie.  
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się 
data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do PTOO) Zamawiającemu przysługuje 
zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez PTOO oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia  
w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni 
robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot 50 % kwoty. Zamawiający wyraża 
zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia 
lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, nie otrzyma zwrotu wpłaconej zaliczki. 
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Zmiany terminu szkolenia 
W przypadku odwołania szkolenia przez PTOO, PTOO zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi 
szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. 
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Przebieg programu edukacyjnego 
Szkolenie odbywa się w dniach od 18.04.2017 za pośrednictwem platformy szkoleniowej, a jego część praktyczna 
odbywa się od 13.01.2018. Uczestnicy, po ukończeniu szkolenia, otrzymają certyfikaty potwierdzające udział. 
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Ochrona danych osobowych 
Poprzez rejestrację na stronie Organizatora uczestnik programu edukacyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, w zakresie niezbędnym do organizacji 
programu edukacyjnego. Uczestnikom programu edukacyjnego przysługuje prawo wglądu do swoich danych 
osobowych i ich poprawiania. 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 nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 
zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem podwykonawców 
współpracujących z Organizatorem na okoliczność organizacji szkolenia. Dane osobowe podane przez 
Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są, jako informacje  
w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym  
a Organizatorem 
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Prawa autorskie 
Wszystkie szkolenia organizowane przez PTOO są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów 
szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest 
nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 
r. tekst jednolity z 2006 r.) 
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Reklamacje 
Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do PTOO najpóźniej w terminie 30 
dni od daty zakończenia szkolenia. 

 


