Regulamin Szkolenia Front-end Lab 2022
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Szkoleniu Front-end
Lab 2022.
2. Uczestnikiem Szkolenia mogą być osoby spełniające wymagania zawarte w
punkcie III. Uczestnik.
3. Rekrutacja do Szkolenia jest jawna i otwarta dla wszystkich
zainteresowanych. Szczegóły rekrutacji zostały zawarte w punkcie VI.
Rekrutacja.

II.

Organizator

1. Organizatorem Szkolenia jest, Inovatica Bogumił Zięba z siedzibą przy Al.
T. Kościuszki 80/82,
90-437 Łódź.

III. Uczestnik
1. Uczestnikiem Szkolenia jest osoba, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w
Szkoleniu Front-end Lab 2022 poprzez przesłanie wiadomości na adres email Organizatora, a także przeszła pomyślnie cały proces rekrutacji.

IV. Szkolenie
1. W niniejszym regulaminie termin Szkolenie dotyczy szkolenia Front-end
Lab 2022.
2. Szkolenie odbywa się okresie od 4 lipca 2022 do 30 września 2022 roku w
dni powszednie – 256 godzin zajęciowych (64 spotkań, w sumie 256 godzin
zajęć).
3. Szkolenie ma miejsce w siedzibie Organizatora.
4. Organizator realizuje Szkolenie wg agendy. Tematy agendy są minimalnym
zbiorem tematów pokrytych przez Szkolenie. W zależności od poziomu
Uczestników dopuszczamy możliwość rozszerzenia Szkolenia o inne
tematy. Agenda Szkolenia składa się z następujących punktów:
a) Podstawy HTML
b) Podstawy CSS
c) GIT
d) Bootstrap
e) Scrum/Agile
f) HTML5
g) CSS3 Typografia
h) CSS3 Animacje
i) Ikony
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j) Transformacje
k) Podstawy JS
l) Obiekty
m) DOM, BOM
s) HTML5 API
t) AJAX
u) React
5. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. przedmiot, agendę, termin oraz miejsce
Szkolenia.
6. Szkolenie Front-end Lab 2022 jest szkoleniem bezpłatnym.

V.

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc, przesłanie
przez uczestnika wiadomości poprzez stronę internetową Organizatora
znajdującą się pod adresem http://frontendlab.inovatica.com do 29
kwietnia oraz pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego. Po upływie tego
terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie
uprzedniego mailowego lub telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem
warunków uczestnictwa w Szkoleniu.

VI. Rekrutacja
1. W Szkoleniu może wziąć udział każdy, jedynym wymogiem jest znajomość
podstaw programowania – znajomość języków programowania i technologii
będzie premiowana podczas rekrutacji.
2. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną w
siedzibie Organizatora lub przeprowadzimy z nimi video-rozmowę.
3. Organizator poinformuje pocztą elektroniczną osoby zakwalifikowane do
wzięcia udziału w Szkoleniu Front-end Lab 2022.

VII. Obowiązki uczestników
1. Uczestnictwo w szkoleniach zgodnie z Agendą Szkolenia, niniejszym
Regulaminem oraz zasadami obowiązującymi w obiektach, których będą
realizowane.
2. Uczestnictwo w co najmniej 70% dni zajęciowych – uczestnicy, którzy
przekroczą liczbę nieobecności zostaną usunięci ze szkolenia zgodnie z
postanowieniami punktu IX. Usunięcie ze szkolenia.
3. Niezwłocznego informowania Organizatora o ewentualnych przeszkodach
uniemożliwiających wzięcie udziału w zaplanowanych działaniach.
4. Przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
5. Udziału w badaniach ewaluacyjnych dotyczących uczestnictwa w
Szkoleniu.
6. Współpracy z Organizatorem Szkoleń w celu rozwiązywania problemów,
które mogą się pojawić w trakcie realizacji Szkoleń.
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7. Przekazania w uzgodnionych terminach
Organizatora Szkoleń dokumentów.

wszelkich

niezbędnych

dla

VIII.Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu nie wiąże się z jakimikolwiek
konsekwencjami po stronie Uczestnika.

IX. Usunięcie ze szkolenia
1. Usunięcie ze Szkolenia może nastąpić w jednej z następujących sytuacji:
a) Nieobecność Uczestnika na więcej niż 30% zajęć.
b) Poświadczenie nieprawdy lub złamanie zasad poufności.
c) Skreślenie Uczestnika z listy Szkolenia w związku z niestosowaniem się
do niniejszego Regulaminu.

X.

Zmiany terminu szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia.

XI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez
Uczestników jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późniejszymi
zmianami). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub
instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko,
adres, numer telefonu, adres e- mailowy) traktowane są jako informacje w
najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji
pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe
będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o
nowych promocjach i usługach.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich
oraz żądania usunięcia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

XII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2022 r. i obowiązuje
przez cały okres realizacji Szkolenia.
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2. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie rozmowy
telefonicznej lub poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w
życie w terminie wskazanym przez organizatora Szkolenia, nie krótszym
niż 30 dni od daty poinformowania Uczestnika.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa krajowego.

………………………………………….
Podpis Uczestnika
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