Regulamin Szkoleń dla Studentów
w ramach programu „Certyfikat dla Studenta”
„Certyfikat dla Studenta” to program szkoleń dla studentów realizowany w ramach Polityki Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu w firmie Apauly Group Sp. z o.o. Celem Programu „Certyfikat dla Studenta” jest udostępnienie międzynarodowych
certyfikacji dla studentów i podniesienie ich kwalifikacji na rynku pracy. W ramach Programu „Certyfikat dla Studenta firma
zrezygnowała z marży za swoje usługi oraz pokrywa koszty związane z obsługą szkoleń. Przekonaliśmy też trenerów do
obniżenia swoich stawek, bo warto inwestować w studentów.
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§1
ORGANIZACJA SZKOLEŃ
Pod pojęciem szkolenia rozumiemy edukację pozaformalną, tj. szkolenia i kursy z wyłączeniem studiów
podyplomowych.
Organizatorem szkoleń jest Apauly Group Sp. z o.o. w ramach prowadzonej przez Apauly Group Sp. z o.o. Szkoły
Project Managerów – Szkoła.PM .
Szkolenia przeznaczone są wyłącznie dla studentów śląskich uczelni publicznych i niepublicznych.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu
Usług Rozwojowych dostępnym na stronach www.apauly.pl oraz www.szkola.pm.
Wstęp na szkolenie mają jedynie osoby zakwalifikowane na szkolenie. Zakwalifikowany może być wyłącznie
student studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych I i II stopnia na podstawie legitymacji studenckiej.
Osoby, które nie znajdują się na liście zakwalifikowanych osób na szkolenie, nie zostaną dopuszczone do
szkolenia.
Uczestnik szkoleń oraz Organizator szkoleń zobowiązany jest do realizacji szkolenia zgodnie z ww. Regulaminem
Usług Rozwojowych.
§2
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I OPŁATY
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu zobowiązane są do:
a. wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za szkolenie.
b. dostarczenia ksera legitymacji studenckiej lub aktualnego zaświadczenia potwierdzającego status
studenta.
Opłata za szkolenie jest obniżona do wyłącznie opłaty za udział trenera oraz wynajem sali i przygotowanie
ewentualnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych. Obliczenie opłaty za szkolenie następuje w wyniku
obliczenia kosztów szkolenia i podziału tych kosztów równo pomiędzy uczestników szkolenia.
Aby szkolenie zostało uruchomione konieczne jest zgłoszenie minimum 10 osób. Cena za szkolenie jest ustalana
na podstawie udziału 10 osób.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą złożenia przez kandydata kwestionariusza
zgłoszeniowego.
Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Apauly Group Sp. z o.o.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2017 r.

