Regulamin serii kursów Zawodowcy
1. Kurs organizowany jest przez IPSYT.PL (Instytut Psychologii Transportu Adam
Tarnowski, z siedzibą w Warszawie, ul. ZWM 3/58, )
2. IPSYT.PL jest administratorem danych osobowych, których przetwarzanie
uregulowane jest w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie WWW.IPSYT.PL
3. Uczestnikami kursu z serii Zawodowcy mogą być wyłącznie osoby posiadające
uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa, co jest równoznaczne z
ukończeniem 5 lat studiów na kierunku Psychologia i uzyskaniem tytułu magistra
(art.63 Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia
8 czerwca 2001r).
4. Uprawnienia te można zweryfikować poprzez
a. Przesłanie skanu dyplomu
b. Przesłanie skanu zaświadczenia o członkostwie zwyczajnym lub legitymacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
c. Przesłanie skanu imiennej faktury na zakup testów kategorii C w Pracowni
Testów Psychologicznych PTP
d. Weryfikacja nie obowiązuje posiadaczy certyfikatu EuroPsy (pod warunkiem
logowania z adresu mail podanego przy certyfikacji)
5. Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić formularz zgłoszenia, a po otrzymaniu
potwierdzenia zapisu dokonać weryfikacji uprawnień (wraz z uprawnieniami do
zniżek), a następnie wpłacić opłatę przelewem na podane konto.
6. Otrzymanego linku do spotkania nie wolno udostępniać osobom trzecim. W
przypadku prób logowania przez osoby nieuprawnione, będą one odłączane przez
administratora, co może spowodować również odłączenie osób, które udostępniły
link.
7. Kurs może zostać odwołany, jeśli liczba osób uczestniczących odpłatnie będzie
mniejsza niż 10
8. Szkolenie prowadzone jest w formie webinarium, w ustalonych godzinach.
9. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dostęp do sprawnego połączenia
internetowego.
10. Pytania i komentarze można zgłaszać przez chat, w fazie dyskusji również głosowo.
Aktywność uczestnika jest w tym momencie widoczna dla wszystkich uczestników
Kursu.
11. Używanie kamery podczas zajęć nie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w
Kursie. Osoby używające kamer zgadzają się tym samym na przekazanie ich obrazu
innym Uczestnikom podczas trwania kursu.
12. Nagrywanie przebiegu kursu jest zabronione, ponieważ może naruszać prywatność
innych Uczestników. Zakaz nie obowiązuje na kursach zamkniętych (dla grup) o ile
wszyscy uczestnicy wyrażą zgodę.
13. Po zakończeniu kursu
14. Zniżki od opłat uzyskują:
a. 20% Członkowie WOT PTP, Sekcji Psychologii w Transporcie i Sekcji
Psychologii Lotniczej PTP.
b. 10% Pozostali członkowie PTP oraz Stowarzyszenia Psychologów Transportu w
Polsce

Formularz zapisów
Strona główna IPSYT.PL

