Postanowienia
1/ Organizatorem jest Województwo Łódzkie. Kurs finansowany jest ze środków UE i budżetu
Województwa Łódzkiego w ramach projektu ARRIVAL REGIONS „Innowacje społeczne w zakresie
integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” (CE1277) INTERREG EUROPA
ŚRODKOWA.
2/ Kurs odbywa się online. Urządzenie

(np. komputer stacjonarny, laptop, smart fon) musi być

wyposażony w głośnik, mikrofon, opcjonalnie kamerkę internetową), dostęp do Internetu (minimalne
wymagania dla użytkownika to 0,5 Mb/s przesyłania i 1 Mb/s pobierania). Zalecane jest korzystanie
z przeglądarek Firefox i Chrome, ponieważ w przypadku wolniejszych połączeń zachowują lepszą
jakość dźwięku. Na czas lekcji, użytkownicy powinni wyłączyć dodatkowo uruchomione, nieużywane
karty przeglądarki lub programy/aplikacje, których praca w tle może wpływać na jakość połączenia.
Zalecane jest korzystanie z urządzeń o co najmniej dwurdzeniowym procesorze i pamięci 2 GB RAM.
Zalecamy dowolny system operacyjny zdolny do uruchamiania najnowszych wersji przeglądarek.
W przypadku urządzeń mobilnych, lekcje online dostępne są dla wersji iOS 12.2 i nowszej (Safari
mobile) oraz Android 6.0 i nowszej (Chrome mobile). Rekomendowane mobilne połączenie
internetowe to 4G LTE (minimum 3G). Przy korzystaniu z urządzenia mobilnego także zalecane jest
zamknięcie aplikacji, które działają w tle). W przypadku korzystania z przeglądarki Safari na MAC OS,
opcja udostępniania ekranu nie jest wspierana.
3/ Potwierdzenie udziału w kursie nastąpi wraz z otrzymaniem od Organizatora stosownej informacji,
nie później niż do dnia 30.09.2020. Potwierdzenie będzie miało formę dokumentu lub emaila
przekazanego w na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. Szczegółowy harmonogram
zajęć będzie załącznikiem do potwierdzenia.
4/ Z chwilą zgłoszenia udziału w kursie Uczestnik kursu deklaruje uczestnictwo w zaplanowanych 60
zajęciach. Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu niezbędne jest uczestnictwo w co
najmniej 57 godzinach zajęć, a w przypadku większej liczby nieobecności – odpracowanie zajęć
w sposób uzgodniony z lektorem.
5/ Na podstawie umowy z Wykonawcą, Organizator określa wartość udziału w kursie na 744,00 złote
(słownie: siedemset czterdzieści cztery i 00/100). Organizator ma prawo żądać zwrotu poniesionych
kosztów w razie niepodjęcia nauki lub jej przerwania z nieuzasadnionych przyczyn. Organizatorowi
przysługuje roszczenie o wartości niezrealizowanych zajęć, w których deklarował swoje uczestnictwo
uczestnik. Organizator ma prawo dochodzić roszczenia najpóźniej do dnia 31.07.2021. Uczestnik ma
prawo zwrócić się do Organizatora o zgodę na rezygnację z zajęć bez ponoszenia kosztów. Decyzja
w tej sprawie zostanie podjęta i zakomunikowana analogicznie do potwierdzenia udziału w kursie.

Projekt ARRIVAL REGIONS „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE”
(CE1277), realizowany jest w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

