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Ogólne warunki handlowe i organizacyjne
✓ Realizujemy szkolenia w formie offline (stacjonarne) oraz online (webinary).

✓ Podstawa prawna prowadzonej przez nas działalności szkoleniowej: Statut oraz KRS, do wglądu na stronie internetowej (Rejestr Stowarzyszeń i 

innych organizacji, KRS 0000204426).

✓ Godzina dydaktyczna trwa 45 minut. Całkowity czas szkolenia zawiera dodatkowo przerwy.

✓ Szkolenie zazwyczaj realizowane jest w 90 minutowych blokach (2 h dydaktyczne), po których następuje 10-15 minut przerwy. W przypadku 

szkoleń całodniowych zalecamy jedną dłuższą przerwę (30-60min) w porze lunchowej.

✓ Termin realizacji i szczegółowy harmonogram godzinowy zajęć ustalany jest z Zamawiającym na późniejszym etapie.

✓ Przy doborze trenera do realizacji szkolenia uwzględniana jest jego dostępność i możliwości. Fundacja nie gwarantuje prowadzenia szkolenia 

przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. Informacje o trenerach FDDS dostępne są na platformie edukacyjnej.

✓ Poza kosztami wskazanymi w kalkulacji, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia i pokrycia ewentualnych kosztów wynajmu sali 

szkoleniowej, wyposażonej w niezbędny sprzęt i pomoce do realizacji szkolenia oraz zapewnienia serwisu kawowego i lunchowego (jeżeli 

dotyczy) dla uczestników szkolenia i trenera czy dostępu do platformy wykorzystywanej do prowadzenia wydarzeń online.

✓ Zarówno w przypadku szkoleń offline jak i online, Zamawiający powinien zapewnić wsparcie techniczno-organizacyjne w trakcie 

trwania spotkania.

✓ W przypadku webinarów Fundacja ma prawo rejestrować szkolenie, w tym utrwalać wizerunek i głos uczestników w trakcie prowadzenia 

szkolenia dla potrzeb własnych, w tym wykorzystywać w celach: wewnętrznej edukacji trenerów fundacji, przygotowywania do zadań nowych 

pracowników oraz realizacji zadań merytorycznych przez pracowników i współpracowników. Zgoda na uczestników szkolenia jest dobrowolna, 

ale wymagana do udziału w szkoleniu. Nagranie zostanie usunięte z serwerów Fundacji po zrealizowaniu powyższych celów eksploatacji. 

Fundacja zobowiązuje się do korzystania z utrwalonego wizerunku w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dóbr 

osobistych osób trzecich.
KONTAKT: szkolenia@fdds.pl

https://fdds.pl/o-fundacji.html
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=216
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Ogólne warunki handlowe i organizacyjne

✓ W przypadku szkoleń stacjonarnych, do czasu obowiązywania obostrzeń epidemicznych Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do:

• zebrania przed szkoleniem od uczestników i trenera/ów formularzy/ankiet, na podstawie których zebrane zostaną informacje nt. m.in. 

ostatnich podróży, ogólnego stanu zdrowia, szczepienia;

• poinformowania uczestników szkolenia o zasadach związanych z koronawirusem, tzn. zasadach higieny, postępowania w przypadku 

podejrzenia zachorowania itd.; najlepiej mailowo po rejestracji/potwierdzeniu udziału;

• poinformowania uczestników o zasadach organizacji szkolenia, w tym m.in. prawa trenera do poproszenia o opuszczenie sali szkoleniowej 

uczestnika, który wykazuje objawy choroby;

• zapewnienia płynów do dezynfekcji oraz zapasowych maseczek jednorazowych w sali szkoleniowej i przed nią;

• czyszczenia stołów i krzeseł w sali szkoleniowej specjalnymi płynami do dezynfekcji;

• zapewnienia– w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych – możliwość uczestniczenia w szkoleniu online osobom, które ze względów 

prewencyjnych lub chorobowych nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym pomimo zgłoszenia;

• zapewnienia jednorazowych kubeczków, talerzyków i in. podczas przerw kawowych i/lub obiadowej (jeżeli dotyczy).

✓ Jeżeli nie ustalono inaczej, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia dla uczestników, potwierdzające udział w szkoleniu udostępniane są 

uczestnikom po szkoleniu w formie elektronicznej (PDF) za pośrednictwem platformy edukacja.fdds.pl, zgodnie z instrukcją przekazaną przez 

trenera podczas spotkania.

✓ Podstawą rozliczenia jest faktura VAT, którą Fundacja wystawi po wykonaniu usługi, o ile nie ustalono inaczej.

✓ W przypadku zwolnienia z VAT przy opłacie za szkolenie (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów 

i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ceną dla Zamawiającego jest wartość netto.

KONTAKT: szkolenia@fdds.pl

http://www.edukacja.fdds.pl/

