INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Termin szkolenia: 26 października 2021 r. godz. 12.00-14.00
2. Forma szkolenia: szkolenie online – webinarium.
3. Opłata za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 198 zł netto + VAT. Cena obejmuje udział w
szkoleniu, dostęp do filmu nagranego ze szkolenia oraz możliwość konsultacji indywidualnych problemów
danej szkoły.
4. Koszt udziału w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek opłacających szkolenie w 100% ze środków
publicznych zwolniony jest z VAT.
5. Opłatę za udział w szkoleniu prosimy przekazać na konto: Grupa Profilaktycznie.pl, ul. Św. Marcin 29/8,
61-809 Poznań.
Nr konta: PKO Inteligo 28 1020 5558 0000 8002 3099 0365 z dopiskiem numeru faktury VAT, którą otrzymają Państwo na szkoleniu.
6. Uczestnicy otrzymają dostęp do filmu nagranego w trakcie szkolenia (okres 30 dni od szkolenia). Elementarną częścią filmu są wystąpienia prowadzących oraz odpowiedzi na pytania uczestników udzielone
przez prelegentów.
7. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie skanu lub zdjęcia formularza zgłoszenia na
adres e-mail: biuro@profilaktycznie.pl do dnia 25 października 2021. O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem.
8. Anulacji zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać mailowo do dnia 22 października 2021 r. Anulacja musi zostać potwierdzona przez Organizatora. Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania
opłaty za udział w szkoleniu.
9. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik instytucji.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie.
11.WEBINARIUM KROK PO KROKU:
a)Maksymalnie do 25 października br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres:
biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).
b) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (do godziny 14.00 w dzień poprzedzający szkolenie) wraz z
hasłem.
c) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz
hasło.
d) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 26 października br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia. To na
tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.
e) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w
trakcie i po szkoleniu.
f) Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie
udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.
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