Farmy wiatrowe w planowaniu przestrzennym
(Katowice, dn. 20 czerwca 2017 r.)

regulamin szkolenia
realizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach oraz Urban
Workshop* przy współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów

I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin wydany jest przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Zakład Planowania

Przestrzennego pracowania w Katowicach ul. Kościuszki 22/4 Rybnik (44-200), KRS
0000103249, jako organizatora warsztatów.
2. Szkolenie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r., zgodnie z załączonym programem.
3. Szkolenie odbędzie się na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-

001 Katowice.
4. W przypadku zmiany miejsca szkolenia Organizator zobowiązany jest poinformować,

o tym Uczestników szkolenia nie później niż 72 godziny przed jego rozpoczęciem.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2017 r. i jest udostępniony przez

Organizatorów przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które uczestniczyć będą w szkoleniu

zwanych dalej „Uczestnikami”.

II - WARUNKI UCZESTNICTWA
7. W szkoleniu może uczestniczyć każda osoba, która zgłosi chęć udziału w szkoleniu,

poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego i ureguluje opłatę szkoleniową w
wysokości 100 zł.
8. Organizator zastrzega, iż dla jednoosobowych reprezentacji gmin będących

członkami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członków Towarzystwa
Urbanistów Polskich (pod warunkiem iż posiadają oni uregulowany stan składek
członkowskich do dnia 30 kwietnia 2017 r.), udział w szkoleniu jest bezpłatny. Pula
miejsc bezpłatnych jest ograniczona.
9. Opłatę szkoleniową należy uregulować dopiero po otrzymaniu wiadomości od

organizatora potwierdzającej zakwalifikowanie Uczestnika na szkolenie.
*

Marka Towarzystwa Urbanistów Polskich stosowana poprzez Zakład Planowania Przestrzennego w Katowicach

10. Opłatę szkoleniową należy wnieść do dnia 19 czerwca 2017r. na rachunek Zakładu

Planowania Przestrzennego TUP pracowania w Katowicach. Dane do przelewu:
Bank Zachodni WBK S.A. nr 80 1090 1766 0000 0001 2097 1009
Zakład Planowania Przestrzennego TUP
pracownia w Katowicach
ul. Kościuszki 22/4
44-200 Rybnik
W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za szkolenie farmy wiatrowe– Nazwisko i
Imię”
11. Formularze przyjmowane są przez Zakład Planowania Przestrzennego wyłącznie

drogą elektroniczną, poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej.
12. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 12 czerwca

2017 r.
13. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
14. W przypadku większej liczby chętnych, decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
15. O umieszczeniu na liście Uczestników szkolenia Organizatorzy poinformują osoby

zgłaszające się drogą mailową do dnia 13 czerwca 2017 r.
16. Osoba staje się Uczestnikiem szkolenia z chwilą potwierdzenia przez Organizatorów

jej udziału w następstwie otrzymania przez Organizatorów formularza wypełnionego
drogą elektroniczną.
17. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na

listę uczestników szkolenia Organizatorzy sporządzą rezerwową listę uczestników.
Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w szkoleniu w
przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście uczestników, o czym
zostanie poinformowana przez Organizatorów.
18. Koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia wynosi odpowiednio 100 zł brutto za

osobę.
19. Koszty wszystkich podróży, przejazdów i noclegu ponosi Uczestnik.

III - PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ORAZ ORGANIZATORÓW WARSZTATÓW
20. Organizatorzy zapewnią prawidłową i terminową realizację szkolenia oraz

informowanie potencjalnych Uczestników o planowanym szkoleniu.
21. Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej na 72 godziny

przed jego rozpoczęciem.
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany daty, oraz godziny rozpoczęcia

szkolenia. W przypadku, jeżeli skutkować to będzie rezygnacją z udziału w szkoleniu
Organizatorzy zwrócą kwotę rejestracyjną wniesioną przez Uczestnika szkolenia,
natomiast nie będą zobowiązani do pokrycia innych kosztów poniesionych przez
Uczestnika szkolenia lub odszkodowania wobec Uczestnika szkolenia.

23. Organizatorzy zapewnią Uczestnikom szkolenia pełną opiekę pod względem

merytoryczno-dydaktycznym.
24. Każdy z Uczestników szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestniczenia w

zajęciach teoretycznych oraz dokumentowanie tego faktu własnoręcznym podpisem
na liście obecności.

