ORGANIZATOR
Organizatorem kursu jest Anikino Sp. z o.o.
TERMIN
Zajęcia odbywają się:
21 V 2017 w godzinach od 900 do 2100
27 V 2017 w godzinach od 900 do 2000
27 V 2017 w godzinach od 900 do 1800
MIEJSCE
Kurs odbywał się będzie na terenie Krainy Zabaw Dziecięcych „Anikino” ul. Nieduża 4, 31-443 Kraków
ZGŁOSZENIA I TERMINY
10 V 2017 r. – termin wpłat w promocyjnej cenie
13 V 2017 r. – ostateczny termin zgłoszeń
14 V 2017 r. – podanie informacji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu na kurs
21 V 2016 r. – ostateczny termin wpłacania opłaty za kurs dla osób zakwalifikowanych na kurs
Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej
www.anikino.pl/polkolonie/kurs-wychowawcow-kolonijnych i przesłanie jej na adres dorota.lesyk@anikino.pl Do
pełnego zgłoszenia niezbędne jest również dostarczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie
(świadectwo ukończenia szkoły średniej).
Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji dotyczącej zakwalifikowania na
kurs. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.
OPŁATY ZA KURS
Wpłaty za udział w kursie w wysokości 140 zł należy dokonać na konto (promocyjna cena 110 zł przy wpłacie do
10.05.2017):
Rachunek Bankowy: Raiffeisenpolbank 72 1750 0012 0000 0000 3571 8184
ANIKINO Sp. z o.o.
ul. Nieduża 4, 31-443 Kraków
w tytule przelewu podając „Kurs wychowawców– imię i nazwisko”
lub w dniu rozpoczęcia kursu bezpośrednio w kasie.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: kawę, herbatę i ciastka, materiały programowe w trakcie zajęć,
wyprawki dla kursantów, dyplomy, gadżety kursowe.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie opłata nie zostanie zwrócona.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem kursu może zostać osoba:
 będąca pełnoletnia
 posiadająca wykształcenie co najmniej średnie
 która dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs,
Uwaga! W razie niespełnienia któregoś z warunków warto skontaktować się z organizatorem kursu.

ZASADY ZALICZENIA KURSU
 Obecność na 100% zajęć.
 Aktywny udział w zajęciach.
 Prezentowanie odpowiedniej postawy adekwatnej do funkcji wychowawcy.
 Wykonanie wszystkich zadań zleconych przez prowadzących (indywidualnie, jak i zespołowo).
 Zaliczenie na poziomie zadowalającym testu kończącego.
Uwaga! Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej
sytuacji każdego z uczestników kursu. Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem
pozytywnego zaliczenia kursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie informacje dotyczące kursu pojawiać się będą na stronie internetowej www.anikino.pl.
Uzyskać je można także poprzez kontakt mailowy pod adresem: dorota.prusinkiewicz@anikino.pl. Ostateczna
interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów kursu.

