
 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁY REGULAMIN! 
 

 

 

REGULAMIN 

 
ROCZNEGO KURSU PEDAGOGIKI DZIKIEJ PRZYRODY 

„DZIKIE STUDIA” 2022/2023 

 
 

1. Zgłoszenia 

 

Warunkiem  przyjęcia na listę uczestników jest jak najszybsze  wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego wraz z regulaminem  (dostępny on-line na stronie www.dzikiestudia.pl) oraz  wpłata 

100 zł zaliczki zgłoszeniowej. 
Wypełnienie formularza on-line jest równoznaczne z zawarciem umowy z organizatorem kursu. 
 
Dokumenty zgłoszeniowe można również otrzymać, pisząc na adres: dzikiestudia@gmail.com 
 
Oryginały dokumentacji zgłoszeniowej należy zabrać ze sobą na pierwsze spotkanie. 
 
Gwarancją uczestnictwa w kursie jest wpłacenie pełnej opłaty do 01.03.2022 (patrz. Punkt 2). 
 
 

2. Płatności 

 

Koszt uczestnictwa w całym kursie „Dzikie Studia” wynosi 2100 zł (płatne z góry) i  obejmuje: 6 

spotkań weekendowych. 
 

Harmonogram płatności: 

 

100 zł wraz ze zgłoszeniem (zaliczka bezzwrotna) 
 
2000 zł do 01.03.2022 
 
Możliwa jest płatność gotówką na pierwszym zjeździe (do uzgodnienia z organizatorem!). 
Nie ma możliwości realizowania opłat w ratach. 
 

Dane do przelewu: 

Alina Michalik 

ul. Chopina 7 

82-400 Sztum 

Bank Spółdzielczy w Sztumie 

Konto: 55 8309 0000 0000 0437 3000 0010 
 

Chęć otrzymania faktury zaliczkowej za uczestnictwo w kursie należy jak najszybciej zgłosić u 

organizatorów. 
 

http://www.dzikiestudia.pl/
mailto:dzikiestudia@gmail.com


Dodatkową opłatę za nocleg i wyżywienie uczestnik zobowiązany jest uregulować gotówką na 

miejscu szkolenia, po każdym ze spotkań. 
 
W razie niepowiadomienia o swojej nieobecności na dobę przed rozpoczęciem zjazdu, uczestnik 

pokrywa połowę pełnej ceny za wyżywienie. 
 
Opłaty za noclegi i wyżywienie: 
 
Agroturystyka Klimbergowice (Sztumska Wieś): 
 
Nocleg w kilkuosobowych pokojach + pełne wyżywienie: 200 zł od osoby za cały weekend   

 
Obozowisko w Parparach: 
 
Pole namiotowe (Parpary) + pełne wyżywienie : 130 zł od osoby za cały weekend   
 
 

3. Rezygnacja 

 

Odwołanie swojego uczestnictwa w trakcie trwania kursu, z przyczyn niezależnych od organizatora -  

skutkuje zatrzymaniem przez organizatorów pełnej kwoty za udział w kursie (tj. 2100 zł), bez względu 

na ilość ukończonych przez uczestnika modułów. 
Istnieje możliwość nadrobienia brakujących spotkań w kolejnej edycji kursu (tylko w roku 

następnym!), pod warunkiem, że kurs będzie kontynuowany w przyszłości. Osoba, która odpowiednio 

wcześniej nie zgłosi organizatorowi swojej nieobecności na zjeździe utraci możliwość nadrobienia 

spotkania w roku następnym. 
 
W przypadku odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie organizatora, organizator zwróci 

uczestnikom opłatę za udział w kursie, w części odpowiadającej ilości modułów kursu, które nie 

zostały zrealizowane. 
 

 

4. Miejsce, nocleg, wyżywienie 

Zjazdy odbywać się będą w dwóch miejscach : 

Agroturystyka „Klimbergowice” - miesiące „chłodne” (marzec, listopad, styczeń). Nocleg w 

kilkuosobowych pokojach. 

Obozowisko na prywatnym terenie w Parparach – miesiące „ciepłe” (maj, lipiec, wrzesień).  

Nocleg we własnym namiocie. 

Na miejsce spotkania uczestnicy docierają we własnym zakresie. 

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.   
 
W przypadku alergii pokarmowych - nie gwarantujemy indywidualnego trybu żywienia. 
 
 
 
 

5. Certyfikat 

Kurs organizowany jest na licencji programowej Wildnisschule Wildniswissen. 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 lub nie uczestniczył w zjazdach w ich pełnym 
wymiarze nie może otrzymać certyfikatu na zakończenie kursu, może jednak „nadrobić” brakujące 
spotkanie (patrz punkt 3.) i otrzymać certyfikat w trybie późniejszym. 
 

6. Dodatkowe ustalenia 

 W związku z intensywnym programem szkolenia oraz dobrem całej grupy, uczestnik 

zobowiązuję się do przestrzegania wyznaczonych godzin spotkań. 

 Od momentu rozpoczęcia każdego ze spotkań, do jego zakończenia uczestnicy 

zobowiązują się przestrzegać zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz środków 

odurzających. 

 Uczestnikom kursu nie wolno udostępniać materiałów szkoleniowych „Dzikie Studia” 

/ „Wildniswissen” osobom trzecim, a także 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 

otoczeniu dzikiej przyrody, częściowo również po zmroku. 
 
 Udział w zadaniach i praktykach „Dzikich Studiów” (w tym korzystanie z 

udostępnianych mu przez instruktora narzędzi)  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. 

 Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji przez organizatora w formie 

elektronicznej. 

 Uczestnik dba o dobro wspólnoty, którą staje się grupa podczas kursu, przestrzega 

zasad wzajemnego szacunku i kultury. 

 Uczestnik został poinformowany o możliwości odstąpienia od niniejszej umowy 

zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a formularz 

odstąpienia od umowy został wręczony uczestnikowi podczas podpisywania niniejszego 

regulaminu, co uczestnik niniejszym poświadcza. 

Niniejszy regulamin jest równoznaczny z umową, zawartą między organizatorem kursu, Aliną 

Michalik – a zgłoszonym uczestnikiem. Podpisując regulamin, uczestnik akceptuje jego warunki 

i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w 

pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem 

właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę organizatora.  
 

 

…………………......................…                                           ………………………………….. 

               Miejsce i data                                                                           Podpis uczestnika 

http://www.dzikiestudia.pl/

