REGULAMIN
ROCZNEGO KURSU PEDAGOGIKI DZIKIEJ PRZYRODY „DZIKIE STUDIA”
2019/2020

1.

Zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia na listę uczestników jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, wraz z podpisanym
regulaminem oraz wpłata 100 zł zaliczki. Wypełnione dokumenty (scan) przesłać należy na adres:
dzikiestudia@gmail.com. Zgłoszenia wraz z wpłatami przyjmujemy do 31.12.2018 roku.
2.

Płatności

Koszt uczestnictwa w całym kursie „Dzikie Studia” wynosi 1800 zł i obejmuje: 6 spotkań weekendowych.
Harmonogram płatności:
100 zł wraz ze zgłoszeniem (zaliczka bezzwrotna)
850 zł – I transza za udział w kursie, płatna do 31.12.2018 r.
850 zł – II transza za udział w kursie, płatna do 31.07.2019 r.
Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłat w wyznaczonych terminach. Można dokonać jednorazowej
wpłaty za cały kurs, wysokości 1800 zł.
Dane do przelewu:
Alina Michalik
ul. Chopina 7
82-400 Sztum
Bank Spółdzielczy w Sztumie
Konto: 55 8309 0000 0000 0437 3000 0010
Dodatkową opłatę za nocleg i wyżywienie uczestnik reguluje na miejscu (gotówka), po każdym ze spotkań. W
razie niepowiadomienia o nieobecności na dobę przed rozpoczęciem kolejnego modułu, uczestnik pokrywa
koszty wyżywienia za ten okres.
3.

Rezygnacja

Odwołanie swojego uczestnictwa na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu i później skutkuje zatrzymaniem
przez organizatora kwoty 300 zł.
Rezygnacja w trakcie trwania kursu (bez względu na ilość ukończonych modułów) skutkuje zatrzymaniem przez
organizatorów pełnej kwoty za udział w kursie (tj. 1800 zł). Uczestnik, który wpłacił tylko pierwszą część (zob.
punkt 2.), zobowiązany jest pokryć pełen koszt udziału w kursie, także za moduły, w których nie uczestniczył /
uczestniczyć nie będzie.
Istnieje możliwość nadrobienia brakujących spotkań w kolejnych edycjach „Dzikich Studiów” (do uzgodnienia z
organizatorami).

4.

Miejsce, nocleg, wyżywienie

Na miejsce spotkania uczestnicy docierają we własnym zakresie.
Uczestnicy nocują w kilkuosobowych pokojach lub w namiotach na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej
„Zaułek Benowo”, będącego stałym miejscem spotkań Dzikich Studiów 2019/2020.
Opłat za nocleg i wyżywienie dokonujemy na miejscu. Wyżywienie jest wyłącznie wegetariańskie,
przygotowywane na bieżąco, w miarę możliwości oparte na sezonowych produktach, rodzimego pochodzenia.
Uczestnicy o specjalnych potrzebach żywieniowych mogą zabrać ze sobą uzupełnienie posiłków w postaci tzw.
suchego prowiantu (istnieje możliwość skorzystania z lodówki). Nie ma możliwości korzystania z kuchni w celu
samodzielnego przyrządzania posiłków. Organizator zapewnia kawę i herbatę między posiłkami.
5.

Certyfikat

Kurs organizowany jest przy wsparciu Wildnisschule Wildniswissen, macierzystej organizacji z Niemiec. Kurs
kończy się certyfikatem, pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich spotkaniach oraz spełnienia wszystkich
wymaganych punktów, o których uczestnicy zostaną poinformowani na pierwszym spotkaniu. Uczestnik, który
opuścił którykolwiek z modułów, nie może otrzymać certyfikatu na zakończenie kursu, może jednak „nadrobić”
brakujące spotkanie (patrz punkt 3.) i otrzymać certyfikat w trybie późniejszym.
6.

Dodatkowe ustalenia



Od momentu rozpoczęcia każdego ze spotkań, do jego zakończenia uczestnicy zobowiązują się
przestrzegać zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
W związku z intensywnym programem szkolenia oraz dobrem całej grupy, uczestnik zobowiązuję się
do przestrzegania wyznaczonych godzin spotkań.
Uczestnikom kursu nie wolno udostępniać materiałów szkoleniowych „Dzikie Studia” /
„Wildniswissen” w sieci internetowej.
Odwiedziny osób, nie będących uczestnikami kursu odbywać się mogą jedynie w uzgodnieniu z
organizatorem.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wskazówek organizatora oraz instruktora kursu. Jest
świadom/a faktu, iż większość praktyk podczas kursu, będzie miała miejsce w terenie, a częściowo
również po zmroku.
Udział w zadaniach i praktykach „Dzikich Studiów” jest dobrowolny, na własną odpowiedzialność
uczestnika.
Uczestnicy zobowiązują się do wnikliwego zapoznania się z informacją na temat kursu na stronie
www.dzikiestudia.pl oraz korespondencją, przesyłaną przez organizatora drogą mailową przed
rozpoczęciem każdego ze spotkań.
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