
 

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu 
organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w ZIAD Bielsko-Biała SA 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Szkolenie językowe pn. „Kurs języka polskiego na poziomie podstawowym” realizowane jest przez   
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w ZIAD Bielsko-Biała SA, z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-316 
przy Al. Armii Krajowej 220, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Wydział VIII KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej nr rej. 0000071046, BDO - 000157697 
oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00064/2004, zwana  
w dalszym ciągu niniejszego regulaminu Ośrodek Doskonalenia Zawodowego ZIAD Bielsko-Biała SA. 
na zlecenie Urzędu Miasta Bielsko-Biała Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

2. Przepisy niniejszego Regulaminu  stanowią integralną  część zgłoszenia  uczestnictwa  w  szkoleniu 
i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 
§ 2 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszenia / karty zgłoszenia,  dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-

Białej   Miasta (www,bielsko-biala.pl) oraz zakwalifikowanie do udziału w kursie. 

2. Szkolenie realizowane jest w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę – Urząd Miejski w Bielsku-

Białej, zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Akademię Techniczno-Humanistyczną  

w Bielsku-Białej na rzecz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego ZIAD Bielsko-Biała SA i jest dostępne 

dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym obowiązuje limit miejsc w grupie. O kwalifikacji na 

szkolenie będzie decydował profil zawodowy opisany w formularzu zgłoszenia. Pierwszeństwo  

w uczestnictwie w szkoleniu językowym będą miały osoby posiadające promesę zatrudnienia  

w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej. 

 
§ 3 

Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia 
1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) przesyłane zostaną 

zakwalifikowanemu na kurs Uczestnikowi w formie elektronicznej przed terminem szkolenia na 
adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia. Udział w szkoleniu jest 
równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

2. Aby zaliczyć szkolenie Uczestnik musi wykazać obecność w wymiarze min. 80% zajęć dydaktycznych 
oraz zdać z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny. 

 
§ 4 

Ochrona danych osobowych 
Przesłanie formularza zgłoszenia / karty zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach organizacyjnych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego ZIAD Bielsko-Biała SA. 
Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w Klauzuli Informacyjnej. 
 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Osoby zgłaszające się na szkolenia są zobligowane do przestrzegania niniejszych przepisów 
dotyczących usług szkoleniowych, bhp, p.poż oraz respektowania zasad współżycia społecznego   
w miejscu szkolenia. 

2. Brak wymaganej obecności na kursie, nieprzestrzeganie instrukcji bhp, p.poż. czy naganne 
zachowanie skutkuje wydaleniem z kursu. 


