Regulamin
uczestnictwa w zajęciach Szkoła Rodzenia CMP („Regulamin”)
Kurs Online – płatny
§1
Zagadnienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP,
Kurs online – płatny, które realizowane są w trybie zdalnym przez wykwalifikowany
personel przy wykorzystaniu urządzeń porozumiewania się na odległość w godzinach
określonych w harmonogramie właściwym dla danego kursu („Szkoła Rodzenia
CMP”).
2. Podmiotem prowadzącym i organizującym zajęcia w ramach Szkoły Rodzenia CMP
jest Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Puławskiej 49, 05‐500
Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 157758, NIP 1230955789
(„Organizator”).
3. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP oraz jego opłacenie na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się z
treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
§2
Zapisy do Szkoły Rodzenia CMP
1. Zajęcia prowadzone w ramach Szkoły Rodzenia CMP dedykowane są kobietom po
ukończeniu 24. tygodnia ciąży, które w momencie udziału w pierwszych zajęciach w
ramach kursu („Uczestniczka”):
(1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub
(2) ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, przy czym dysponują pisemną pod
rygorem nieważności zgodą opiekunów prawnych. Zgoda taka powinna być wysłana
mailem na adres szkolarodzenia@cmp.med.pl;

2. Uczestniczka ma możliwość brania udziału w zajęciach w ramach kursu określonego w niniejszym
Regulaminie („Kurs”), jeśli najpóźniej na 3 dni robocze przed pierwszymi zajęciami zakupiła
produkt Szkoła Rodzenia CMP w sklepie internetowym dostępnym pod adresem
https://sklep.cmp.med.pl, prowadzonym przez spółkę pod firmą Centrum Medyczne
Puławska sp. z o.o. Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem https://sklep.cmp.med.pl/ określa Regulamin świadczenia usług na odległość,
umieszczony na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://sklep.cmp.med.pl
3. Zapis na Kurs w ramach Szkoły Rodzenia CMP jest możliwy pod adresem:
https://szkolarodzenia.cmp.med.pl/terminy, przy czym niezbędne jest podanie
następujących danych osobowych Uczestniczki: imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeżeli dane osoby dokonującej płatności są inne niż
dane Uczestniczki, należy również podać dane Uczestniczki w tytule przelewu: imię i
nazwisko. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na
potrzeby zgłoszenia i uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP jest dobrowolne,
przy czym niezbędne dla możliwości realizacji przez CMP właściwego kursu. Dane
osobowe uzyskane przez Organizatora w związku z przyjmowaniem zgłoszeń na

zajęcia Szkoły Rodzenia CMP i prowadzeniem zajęć Szkoły Rodzenia CMP będą
przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO oraz ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administratorem uzyskanych w ten sposób
danych osobowych jest Organizator. We wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem
Danych Osobowych pod adresem iodo@cmp.med.pl Szczegółowa klauzula
informacyjna dostępna jest pod adresem https://cmp.med.pl/rodo/
4. Zajęcia w ramach Kursu odbywają się zgodnie z odpowiednim harmonogramem
wskazanym w czasie zapisu na dany Kurs pod adresem wskazanym w punkcie 3.
powyżej.
§3
Program zajęć Szkoły Rodzenia CMP
1. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP jest odpłatne. Warunkiem wzięcia
udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP przez Uczestniczkę jest zapisanie się na
Kurs, zgodnie z §2, oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty. Opłata za uczestnictwo w
zajęciach w ramach Kursu obejmuje udział Uczestniczki oraz jej osoby towarzyszącej,
przy czym opłata ta nie ulega zmianie ani dodatkowemu rozliczeniu w przypadku, gdy
w zajęciach uczestniczy wyłącznie jedna osoba. Aktualna informacja o wysokości
opłaty za Kurs dostępna jest na stronie internetowej Szkoły Rodzenia CMP.
2. Zajęcia Szkoły Rodzenia CMP obejmują zajęcia teoretyczne (wykłady).
3. W razie nieobecności na określonych zajęciach w ramach Kursu, Uczestniczki mają
możliwość wzięcia udziału w zajęciach z interesującego je zakresu, dołączając do
innej grupy zajęciowej, na których omawiana będzie stosowna materia. W tym celu
Uczestniczka winna ustalić termin takich zajęć z Organizatorem pod adresem
szkolarodzenia@cmp.med.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo dodania dodatkowych zajęć teoretycznych i/lub
praktycznych o tematyce ściśle związanej z okresem okołoporodowym lub pielęgnacją
noworodka. W zajęciach dodatkowych, o jakich mowa w niniejszym punkcie, mogą
brać udział Uczestniczki Kursów, które aktualnie są realizowane.
5. W wyjątkowych i z niezależnych od Organizatora przyczyn, których skutkiem jest brak
możliwości przeprowadzenia całości lub części zajęć w terminie oznaczonym w
harmonogramie zajęć Szkoły Rodzenia CMP, Organizator może wprowadzić do
harmonogramu niezbędne zmiany. Organizator w najwcześniejszym możliwym
terminie poinformuje każdą z Uczestniczek o zmianie harmonogramu zajęć poprzez
kontakt telefoniczny, sms lub e-mail, tak aby możliwe było zrealizowanie materii
dedykowanej danemu Kursowi.
§4
Realizacja Kursu
1. Po dokonaniu zapisu na Kurs, zgodnie z §2, oraz jego opłaceniu w całości,
Uczestniczka otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą zapis na Kurs wraz z listą
zaplanowanych zajęć w ramach danego Kursu oraz linków umożliwiających wzięcie
udział w poszczególnych zajęciach w ramach danego Kursu.
2. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem platformy umożliwiającej odbywanie
spotkań i konferencji on-line wybranej przez Organizatora (np. Zoom). Platforma

działa na dowolnym urządzeniu z dostępem do sieci Internet, zaś do spotkania
organizowanego przez Organizatora można dołączyć z poziomu przeglądarki
internetowej za pośrednictwem komputera bądź aplikacji mobilnej na dowolnym
urządzeniu mobilnym. Przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu niezbędne jest
zainstalowanie tej aplikacji na urządzeniu, przy pomocy którego nastąpi udział w
zajęciach.
3. W wyznaczonym dniu i godzinie zajęć niezbędne jest otworzenie (kliknięcie)
odpowiedniego linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na Kurs.
§5
Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które biorą udział w zajęciach
organizowanych w ramach Szkoły Rodzenia CMP. Organizator rekomenduje, aby
Uczestniczki, przed udziałem w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP, uzyskały odpowiednią
zgodę właściwego lekarza, stwierdzającą o braku przeciwwskazań do udziału w
zajęciach, o jakich mowa w Regulaminie. W przypadku ewentualnego przystąpienia
przez Uczestniczkę do wykonywania ćwiczeń prezentowanych w ramach Kursu,
niezbędne jest uprzednie skonsultowanie możności wykonywania tych ćwiczeń z
lekarzem i potwierdzenie braku przeciwwskazań do tego rodzaju aktywności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki (oraz ich konsekwencje) osób, które biorą udział w zajęciach organizowanych
w ramach Szkoły Rodzenia CMP.
§6
Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestniczka zgłaszając się do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP może w
każdym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach, które są dobrowolne.
2. Chęć rezygnacji z zajęć należy zgłosić Organizatorowi w wiadomości mailowej pod
adresem szkolarodzenia@cmp.med.pl. W przypadku rezygnacji z Kursu, po jego
rozpoczęciu, Uczestniczce nie przysługuje zwrot pieniędzy, z zastrzeżeniem punktu 3.
poniżej.
3. Uczestniczka, która z przyczyn o podłożu medycznym, nie może brać udziału w
zajęciach w ramach Szkoły Rodzenia CMP po uiszczeniu opłaty za Kurs, ale przed
zakończeniem całego Kursu, może ubiegać się o zwrot uiszczonej kwoty. W takim
przypadku niezbędne jest złożenie stosownego wniosku na adres e-mail wskazany w
punkcie 2. powyżej oraz wyjaśnienie powodu, dla którego następuje rezygnacja.
Organizator zwróci Uczestniczce kwotę, o jakiej mowa, w przypadku pogorszenia
stanu zdrowia Uczestniczki uniemożliwiającego dalszy udział w zajęciach w ramach
Szkoły Rodzenia CMP, ujawnionym stanem zagrożenia stanu ciąży skutkującym
hospitalizacją Uczestniczki lub wskazaniem lekarskim, z którego wynika, iż dalszy
udział w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP jest niewskazany. Organizator zobowiązuje
się do rozpoznania wniosku w ciągu 30 dni od momentu jego wpływu do
Organizatora.
4. Rezygnacja Uczestniczki z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia CMP jest
równoznaczna z rezygnacją jej osoby towarzyszącej z uczestnictwa w tych zajęciach.
§7

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
poprzez ogłoszenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej dostępnej pod
adresem https://szkolarodzenia.cmp.med.pl/ z dniem ich ogłoszenia, z tym
zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Kursów realizowanych
na podstawie Regulaminu w dotychczasowym jego brzmieniu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem [•].

