REGULAMIN SZKOLEŃ
SOIT – SCHOOL OF INSULINRESISTANCE THERAPY
1. Organizatorem szkoleń SOIT – School of insulinresistance therapy jest Fundacja
Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie z siedzibą w Poznaniu, reprezentowana przez
Dominikę Musiałowską. NIP 7822720617 , KRS 0000683193, REGON 367623679
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach SOIT jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na
adres e-mail: zapisy@insulinoopornosc.com oraz dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania
na wskazane przez Organizatora konto bankowe (datą wpłaty jest dzień jej wpłynięcia na rachunek
bankowy organizatora). Termin płatności w wyjątkowych okolicznościach może ulec wydłużeniu.
Decyduje o tym organizator.
3. Brak dokonania wpłaty lub nieprzesłanie formularza zgłoszeniowego skutkuje brakiem
możliwości udziału w szkoleniu.
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia.
Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty szkoleniowej. W
przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w ciągu 5 dni przed szkoleniem wpłata dokonana na
poczet szkolenia nie podlega zwrotowi.
5. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, Organizator zobowiązuje się do stworzenia listy
rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W przypadku
rezygnacji Uczestnika ze szkolenia, osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie
poinformowane o zwolnionym miejscu.
6. Brak obecności uczestnika na szkoleniu nie pozwala Uczestnikowi na uzyskanie przez niego
certyfikatu.
7. Rezygnując z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie
Organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
zapisy@insulinoopornosc.com.
8. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu, Organizator zastrzega
sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie.
9. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunek oraz dostęp do ciepłych i zimnych napojów.
10. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań
wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia relacji z wydarzenia
na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook, należących do
Organizatora szkolenia. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikację swojego wizerunku należy
wysłać pisemne oświadczenie w tej sprawie.
11. Szkolenie SOIT kierowane jest do dietetyków, trenerów sportowych, edukatorów żywieniowych,
lekarzy, położnych, pielęgniarek, psychologów, psychodietetyków, innych specjalistów pracujących
z pacjentami z insulinoopornością oraz studentów kierunków medycznych, żywieniowych,
sportowych i pokrewnych planujących rozpocząć pracę z pacjentami w przyszłości. Uczestnik
zapisując się na szkolenie zaświadcza, że posiada prawo do wykonywania ww. zawodu.
12. Szkolenie składa się z części wykładowej, która zakończona zostaje egzaminem. Pozytywne
zaliczenie egzaminu potwierdzone zostaje wpisem na LISTĘ POLECANYCH SPECJALISTÓW na

stronie internetowej Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie.
13. Egzamin składa się z 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu to 20
minut.
14. Zabrania się z korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń elektronicznych oraz innych
materiałów podczas trwania egzaminu. Zabrania się również prowadzenia rozmów oraz pracy
zbiorowej. Uczestnik, który złamie te zasady może zostać wyproszony z egzaminu bez możliwości
do ponownego przystąpienia.
15. Egzamin zostaje zaliczony przy 75% prawidłowych odpowiedziach.
16. Uczestnik, który nie zaliczy egzaminu może przystąpić do niego ponownie podczas kolejnego
szkolenia SOIT bezpłatnie. Udział w egzaminie poprawkowym nie umożliwia ponownego
uczestnictwa w całym szkoleniu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpisania lub usunięcia z LISTY POLECANYCH
SPECJALISTÓW uczestników, którzy stosują niebezpieczne, ryzykowne lub szkodliwe dla zdrowia
pacjentów praktyki a także praktyki, które nie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej lub
budzą wątpliwości co do ich skuteczności w środowisku naukowym.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w szkoleniu osób, które w codziennej
praktyce zawodowej stosują niebezpieczne, ryzykowne lub szkodliwe dla zdrowia pacjentów
praktyki a także praktyki, które nie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej lub budzą
wątpliwości co do ich skuteczności w środowisku naukowym.
19. Szkolenie SOIT – School Of Insulinresistance Therapy jest szkoleniem, które ma na celu
zwiększyć wiedzę specjalistów z zakresu insulinooporności a także promocję specjalistów, którzy
ukończyli szkolenie. Chcąc wspierać małe firmy i jednostki, organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy udziału w szkoleniu dużych grup reprezentujących firmy sieciowe i korporacje, których
obecność na LIŚCIE POLECANYCH SPECJALISTÓW, mogłaby stanowić czyn nieuczciwej
konkurencji wobec mniejszych firm. W przypadku udziału w szkoleniu pojedynczych
przedstawicieli i pracowników firm sieciowych i korporacji organizator zastrzega sobie prawo, do
niewpisania na LISTĘ POLECANYCH SPECJALISTÓW miejsca pracy danego specjalisty. Wtedy
podane zostają jedynie dane kontaktowe, które nie mogą wskazywać na pracę w danej firmie lub
korporacji.
20. W przypadku zainteresowania szkoleniem dużych firm sieciowych i korporacji istnieje
możliwość zorganizowania indywidualnego szkolenia tylko dla danej firmy. W tej sprawie należy
kontaktować się bezpośrednio: dominika@insulinoopornosc.com . Jednakże organizator zastrzega
sobie prawo odmowy poprowadzenia szkolenia dla firm, których polityka firmy jest niezgodna z
założeniami i celami statutowymi naszej fundacji a także, która stosuje w swojej codziennej
praktyce zawodowej niebezpieczne, ryzykowne lub szkodliwe dla zdrowia pacjentów praktyki a
także praktyki, które nie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej lub budzą wątpliwości co
do ich skuteczności w środowisku naukowym. Odmowa dotyczy również sytuacji w których firma
po przeprowadzonym szkoleniu, nie będzie w stanie zmienić swoich dotychczasowych działań a
szkolenie jest traktowane wyłącznie jako działanie marketingowe i promocyjne.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na
wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od momentu wskazania przez
Uczestnika właściwego rachunku bankowego.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim
przypadku każdy Uczestnik szkolenia zostanie o tym fakcie indywidualnie poinformowany za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i wiadomości tekstowej, nie później niż dzień przed
terminem szkolenia.
23. Organizator oraz osoba prowadząca szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty
Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.
24. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia dokonane
na terenie miejsca szkolenia.
25. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane podane w formularzu zgłoszenia udziału w szkoleniu są
prawdziwe.
26. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne
dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody organizatora. Organizator
nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej Uczestnikom szkolenia, chyba że
osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.
27. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających
rejestrację szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.
28. Status „student” dotyczy uczestników studiów licencjackich lub magisterskich którzy nie
ukończyli 26 roku życia.
29. Status „doktorant” dotyczy uczestników studiów doktoranckich do 35 roku życia.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów poświadczających status danej
osoby (patrz pkt. 28 i 29) w dniu szkolenia.
29. Rejestracja Uczestnika na szkolenie za pomocą formularza rejestracyjnego jest równoznaczna z
potwierdzeniem zapoznania się przez niego i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.08.2018

