
Regulamin szkoleń
I.SZKOLENIA

1. Szkolenia funeralne odnoszą się do wszystkich
osób dorosłych, które chcą poznać a także zgłę-
biać swoją wiedzę i umiejętności na temat tajni-
ków pracy ze zmarłymi.

2. Harmonogramy oraz opisy szkoleń znajdują
się na stronie internetowej www.tanatopraksja.
pl w zakładce „Szkolenia funeralne”

3. Szkolenia odbywają się w miejscu i czasie
wskazanym przez Organizatora

4. Grupa szkoleniowa przypadająca na jednego
wykładowcę może liczyć maksymalnie 8 osób.
Firma Hygeco zamieszcza na stronie www.tana-
topraksja.pl
informacje o odbytych szkoleniach oraz liczebno-
ści grup w poszczególnych terminach.

II. REGULAMIN ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach należy
dokonać poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia
Uczestnika” dostępnej na stronie www.tana-
topraksja.pl oraz przesłanie jej na adres mailo-
Wy: info@pathomed.pl

2. Co najmniej na pięć dni kalendarzowych
przed planowanym terminem rozpoczęcia szko-
lenia do wszystkich zgłoszonych osób przesłane
zostaną pocztą elektroniczną lub przekazane
telefonicznie potwierdzenia rezerwacji miejsc
i przyjęć uczestników na szkolenia. Ponadto
Uczestnicy otrzymają drogą mailową umowę
wraz z załącznikami. Umowę wraz załącznikami
należy wypełnić, podpisać oraz przesłać drogą
mailową a następnie pocztą tradycyjną lub prze-
kazać osobiście trenerowi podczas szkolenia.

3. Rezygnację ze szkolenia można zgłosić naj-
później na pięć dni przed jego rozpoczęciem. In-
formacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie
terminu przyjmowana jest drogą mailową, wy-

łącznie z opcją potwierdzenia odbioru wiadomo-
ści.

4. Firma Pathomed zastrzega sobie prawo do prze-
sunięcia lub odwołania terminu szkolenia, o czym
zainteresowani kandydaci zostaną poinformowani
na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

1. Szkolenia oferowane przez firmę Hygeco skie-
rowane są wyłącznie dla osób, które ukończyły
21-szy rok życia. Szkolenia odnoszą się do osób,
które posiadają predyspozycje psychofizyczne do
pracy w prosektorium.

2. Uczestnicy szkoleń funeralnych zobowiązują
się przestrzegać najwyższych standardów za-
wodowych i etycznych oraz zapewnić wysoką
kulturę osobistą na obszarze objętym umową
szkoleniową.

3. Przed rozpoczęciem szkoleń z zakresu laboran-
ta sekcyjnego i tanatopraksji zaleca się wykonanie
szczepień przeciwko tężcowi oraz wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B a następnie przekaza-
nie Organizatorowi szkolenia zaświadczeń o wy-
konaniu ww szczepień. Uczestnicy przystępujący
do szkoleń bez ww zaświadczeń oświadczają tym
samym o świadomości konsekwencji prawnych
i zdrowotnych wynikających z braku ww szcze-
pień.

4. Decydując się na udział w zajęciach praktycz-
nych odbywających się w prosektorium na zasa-
dach określonych przez firmę Pathomed Sp.
z o.o. Uczestnicy oświadczają, że mają świado-
mość wszelkich zagrożeń wynikających z pracy ze
zmarłymi, a w przypadku poniesienia jakiejkol-
wiek szkody z tego tytułu nie będą wnosić żad-
nych roszczeń odszkodowawczych wobec ww. or-
ganizatora szkolenia.
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IV. DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

1. Właściciele oraz pracownicy firm funeralnych
mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów szko-
leń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Po-
wiatowych Urządach Pracy oraz z Europejskiego
Funduszu Społecznego u operatorów wojewódz-
kich. Dofinansowanie skierowane jest do wła-
ścicieli oraz pracowników (umowa o pracę etat
lub część etatu) firm pogrzebowych (PKD 96.03Z)
z siedzibą na terenie powiatu lub województwa
objętego projektem refundacji. Firma Pathomed
bezpłatnie sporządza wnioski o dofinansowanie
szkoleń dla przedsiębiorców, następnie właścicie-
le firm składają wnioski o dofinansowanie szkoleń
w miejscowych Powiatowych Urzędach Pracy.
Warunkiem sporządzenia bezpłatnego wniosku
o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego jest (po uzyskaniu dofinansowa-
nia) odbycie szkolenia oferowanego przez Patho-
med.
Warunkiem uzyskania dofinansowania z Europej-
skiego Funduszu Społecznego jest rejestracja
Uczestnika w Bazie Usług Rozwojowych oraz zapi-
sanie się na usługę oferowaną przez Hygeco (fir-
ma Pathomed jako jedyny dostawca Usług z branży
funeralnej jest prawnie umocowana do organizo-
wania szkoleń z dofinansowaniem unijnym)

2. Osoby bezrobotne mogą samodzielnie ubiegać
się o sfinansowanie szkoleń w miejscowym Powia-
towym Urzędzie Pracy.

3. Informacje o programach pomocowych można
uzyskać telefonicznie
pod nr telefonu 22 751 37 44 oraz na stronie
www.tanatopraksja.pl

V. OPŁATY ZA SZKOLENIA

1. Pełnej opłaty za szkolenia komercyjne należy
dokonać przelewem na konto Organizatora na 5
dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkole-
nia.

2. Płatności za szkolenia z dofinansowaniem
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dokonywa-
ne są przelewem 14 dni od dnia wystawienia fak-
tury przez Organizatora.

3. Płatności za szkolenia z dofinansowaniem z Eu-
ropejskiego Funduszu Szkoleniowego dokonywane
są na podstawie regulaminów wewnętrznych wo-
jewódzkich operatorów funduszy unijnych.

4. Płatności za szkolenia należy dokonywać prze-
lewem na konto Organizatora:
ING Bank Śląski 77 1050 1025 1000 0090 3124 5492
5. Uczestnicy szkoleń w ramach opłaty za kurs
otrzymują: materiały
szkoleniowe – notesy, długopisy, teczki, skrypty,
materiały ochrony osobistej – rękawice, fartuchy,
okulary, ochraniacze, chemię do dezynfekcji,
wykwalifikowaną kadrę instruktorską, certyfikat
ukończenia szkolenia, kawę/herbatę (opcjonal-
nie obiad) w czasie trwania kursu. Dojazd, za-
kwaterowanie oraz wyżywienie w zakresie wła-
snym uczestników.

VI. REGULAMIN REKLAMACJI I REKOMPENSATA

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do wniesienia
reklamacji w przypadku: niezadowolenia z pozio-
mu merytorycznego szkolenia niezgodności treści
realizowanych na szkoleniu z ofertą zastrzeżeń
co do jakości pracy trenera.

2. Wnosząc reklamację Uczestnik szkolenia po-
winien ją uzasadnić wskazując przyczyny. Rekla-
mację można składać wyłącznie na piśmie przed
zakończeniem szkolenia lub do 3 dni po jego za-
kończeniu.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich otrzymania przez Organi-
zatora.

4. Organizator ustosunkuje się do przesłanych za-
strzeżeń proponując jako rekompensatę optymal-
ne dla uczestnika rozwiązania. Uczestnik ma pra-
wo do ponownego bezpłatnego odbycia szkolenia
w kolejnym terminie, w którym szkolenie z danej
tematyki będzie planowane a w przypadku braku
zainteresowania takim rozwiązaniem do zwrotu
pieniędzy wpłaconych na szkolenie.

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH (LOSOWYCH)

1. W przypadku gdy zaplanowane szkolenie nie
zostanie zrealizowane lub będzie zakłócone
z nieprzewidzianych i niezależnych od Hygeco po-
wodów Organizator zaproponuje uczestnikom do
wyboru inny termin lub terminy w których usługa
zostanie wykonana

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
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1. Administratorem danych osobowych jest orga-
nizator Szkoleń – firma Pathomed Sp. z o.o.
z siedzibą w Łomiankach przy ul. Partyzantów 34

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapi-
sami Ustawy o o Ochronie Danych Osobowych z dn
29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2002r.., Nr 101, poz.
926 z późn.zmianami)

3. Dane osobowe udostępniane przez Uczest-
ników szkoleń traktowane są jako informacje
w najwyższym stopniu poufne.

4. Dane osobowe gromadzone są na potrzeby re-
alizacji szkolenia – w celu wystawienia imiennego
certyfikatu oraz w celu sprawnej komunikacji po-
między Uczestnikiem a przedstawicielem Organi-
zatora Szkolenia.

5. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia
zbierane są w celach statystycznych
i marketingowych na zasadach przewidzianych
przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Udostępnienie informacji o danych osobowych
jest dobrowolne i Uczestnicy mają prawo wglądu

do swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Przesyłając „kartę zgłoszenia uczestnika”
uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej in-
formacji handlowych, w rozumieniu przepisów
dotyczących świadczenia usług drogą elektro-
niczną w szczególności na przesyłanie informacji
handlowych na udostępnione przez Uczestników
adresy poczty elektronicznej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2017r.
do odwołania.

2. Firma Pathomed zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzenia zmian w regulaminie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym re-
gulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego
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