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REGULAMIN SZKOLEŃ DLA TRENERÓW HIP I NAUCZYCIELI HIP  

PROJEKTU BOHATERSKIEJ WYOBRAŹNI 

I. POJĘCIA:  
1. Organizator - Organizatorem szkolenia jest Biuro Szkoleń, Pośrednictwa i Marketingu 

Partner, z siedzibą w Gliwicach, kod pocztowy 44100, przy ul. Wieczorka 22, NIP: 
8941008162.  

2. Trener Edukacji HIP, skr. Trener HIP - uprawnienia do korzystania z Programu „Rozumienie 
Ludzkiej Natury”, materiałów Projektu Bohaterskiej Wyobraźni i wszelkich związanych z 
nim znaków graficznych i skojarzeń w celu szkolenia innych osób posiadają wyłącznie 

Trenerzy Edukacji HIP czyli osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki: ukończyły 
szkolenie dla Trenerów Edukacji HIP, podpisały umowę uprawniającą do korzystania z 
projektu, posiadają aktualny Certyfikat, podejmują skuteczne działania w kierunku 
szkolenia Nauczycieli HIP, są wpisane na listę Trenerów Edukacji HIP.  

3. Nauczyciel HIP - uprawnienia do korzystania z Programu „Rozumienie Ludzkiej Natury”, 
materiałów Projektu Bohaterskiej Wyobraźni i wszelkich związanych z nim znaków 
graficznych i skojarzeń w celu prowadzenia lekcji dla dzieci i młodzieży posiadają 
Nauczyciele HIP, czyli wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki: 
ukończyły szkolenie dla Nauczycieli HIP, podpisały oświadczenia o ochronie materiałów i 
powierzeniu przetwarzania danych, uprawniające do korzystania z Projektu, podejmują 
skuteczne działania w kierunku jego wdrażania, posiadają aktualny Certyfikat od Trenera 
wpisanego na listę Trenerów Edukacji HIP.  

4. Strona Projektu Bohaterskiej Wyobraźni – strona www.hip.org.pl i strona zapisów na 
szkolenia.  

5. Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) w skrócie: HIP, to 
międzynarodowy projekt w ramach którego realizowany jest program edukacyjny pt. 
„Rozumienie Ludzkiej Natury”, autorstwa Philipa G. Zimbardo, słynnego profesora 
Uniwersytetu Stanforda, psychologa społecznego, badacza dobra i zła. To interwencje 
psychologiczne zawarte w gotowych scenariuszach, bazujące na unikalnych rozwiązaniach 
opartych o psychologię społeczną, składający się z Modułów, kształtujący społecznie 
pożądane zachowania i postawy przeciwdziałające negatywnym zjawiskom takim jak m.in. 
konformizm, uprzedzenia, uleganie stereotypom i innym. Szczegółowa lista Modułów 
znajduje się na stronie Projektu Bohaterskiej Wyobraźni. 

6. Uczestnik szkolenia – osoba, która uczestniczy w szkoleniu w celu nabycia uprawnień do 
prowadzenia zajęć z zakresu Projektu Bohaterskiej Wyobraźni i uzyskania statusu Trenera 
HIP i/lub Nauczyciela HIP.  

7. Moduł - oznacza moduł tematyczny Programu (interwencję psychologiczną) wraz z 
metodologią związaną z jego wdrażaniem, opracowany przez Dr Philip’a G. Zimbardo. Lista 
Modułów znajduje się na stronie internetowej Projektu.  

  

II. SZKOLENIA:  

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach dostępnych na stronie internetowej 
Projektu Bohaterskiej Wyobraźni.   

2. Informacje o szkoleniu dotyczą modułu, terminu, ceny oraz miejsca szkolenia.   
3. Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy, których udział w szkoleniu zostanie potwierdzony na 

liście obecności sporządzonej podczas szkolenia, otrzymają od Organizatora certyfikat 
uczestnictwa potwierdzający nabyte uprawnienia.  

4. Materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikom są objęte ochroną wynikającą z przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 
r., Nr 24, poz. 83 ze zm.). Uczestnicy Szkolenia są uprawnieni do korzystania z materiałów 
szkoleniowych wyłącznie w granicach określonych w umowie i/lub oświadczeniach.  

  

III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:   
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie zgłoszenia 

elektronicznego nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia oraz 
podpisanie: umowy szkoleniowej - Trener HIP i/lub oświadczeń do korzystania z Projektu 
(Nauczyciel HIP).  
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2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy.   

3. Zgłoszenie wypełniane jest przez Uczestnika i przesyłane elektroniczne. Po upływie terminu 
określonego powyżej, zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po telefonicznym uzgodnieniu z 
Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu i uiszczenia opłaty.   

4. Umowa szkoleniowa - trenerska zawierana jest w dniu realizacji szkolenia, uczestnik 
otrzymuje wersję elektroniczną (PDF) Umowy po otrzymaniu potwierdzenia 
zakwalifikowania się na dane szkolenie i uiszczeniu opłaty.  

5. Oświadczenia uczestnika – oświadczenia podpisywane przez Uczestnika biorącego udział w 
szkoleniu dla Nauczycieli HIP dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych i 
oświadczenia o ochronie własności intelektualnej materiałów.  

6. O przyjęciu na szkolenie decyduje ilość dostępnych miejsc oraz przesłanie dokumentów w 
postaci: CV, z podaniem danych kontaktowych, i krótkiego listu motywacyjnego z opisem 
swojej wizji realizacji Projektu Bohaterskiej Wyobraźni.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista 
Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku 
niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego 
szkolenia.   

8. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle 
do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi 
szkolenia.   

  

IV. CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI:  
1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, opłatę licencyjną, materiały szkoleniowe oraz 

certyfikat poświadczający, iż dana osoba ukończyła szkolenie i posiada prawo do 
prowadzenia dalszych szkoleń i warsztatów dla Nauczycieli HIP i/lub dzieci i młodzieży,  
a także zgodnie z szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego szkolenia również 
koszty przerw kawowych i/lub lunchu. 

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.   
3. Organizator nie zapewnia wyżywienia, dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za 

szkolenie.  

4. Płatność za szkolenie dla Trenerów HIP odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia 
udziału w szkoleniu, przesłaniu danych do wystawienia faktury i opłaceniu 20% ceny 
szkolenia na wskazany numer konta bankowego, z adnotacją którego szkolenia dotyczy 
opłata. Całkowita płatność za szkolenie dla Trenerów HIP powinna nastąpić w terminie nie 
później niż 7 dni przed dniem realizacji szkolenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień 
uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.  

5. Płatność za szkolenie dla Nauczycieli HIP odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia 
udziału w szkoleniu, przesłaniu danych do wystawienia faktury i opłaceniu całkowitej ceny 
szkolenia na wskazany numer konta bankowego, z adnotacją którego szkolenia dotyczy 
opłata.  

6. Faktura VAT zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub 
przesłana pocztą w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia.   

  

V. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE:  
1. Odstąpienie od udziału w szkoleniu należy przesłać w formie elektronicznej do 

Organizatora w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed dniem realizacji 
szkolenia na które dany Uczestnik się zapisał.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia w doręczeniu lub braku 
doręczenia oświadczenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.  

3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w 
szkoleniu nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi 
przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. 
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4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed 
datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się 
pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej 
wpłacone przez Uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi, a Uczestnik jest zobowiązany do 
zapłaty dostarczonych mu faktur, tak jakby wziął w nim udział.   

5. Uczestnik nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody 
wynikające z odwołania szkolenia.  

6. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.  
  

VI. ZMIANY TERMINU I MIEJSCA SZKOLENIA:   

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia i/lub odwołania 
szkolenia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i odstąpienia od umowy  
z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani przez 
Organizatora o zaistnieniu wyżej wymienionych przyczyn za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail przesłany na adres podany do kontaktu. W przypadku 
nieprzesłania adresu e-mail do kontaktu bądź podaniu niepoprawnego adresu e-mail, 
informację o odwołaniu szkolenia uznaje się za automatycznie doręczoną. 

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez 
Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika lub 
zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia,  
o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 5 dni roboczych przed terminem 
szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot 
wpłaconej przedpłaty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.   

  

VII. REKLAMACJE:   

1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu 
poleconego, z odręcznym podpisem, w okresie 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Po 
upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. 

  

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników, przekazywanych przez 
Uczestników, jest Organizator.   

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator 
nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników 
innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Uczestników mogą być 
wykorzystane jedynie w postaci liczbowej do celów statystycznych. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania 
ich usunięcia.   

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.   

  

XIX. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU:   
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2017 roku.   

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, 
nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej.  


