
   

ПРАВИЛА УЧАСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАННЯХ, ОРГАНІЗОВАНИХ DIVERSEY 

POLSKA ПРИ ДАЙВЕРСІ АКАДЕМІЇ ДЛЯ ОСІБ, ВИМУШЕНИХ ЗАЛИШИТИ УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ЗБРОЙНИЙ 

КОНФЛІКТ, ЩО РОЗПОЧАВСЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. 

§ 1 Загальні положення 

1. Ці положення визначають умови реєстрації та участі в навчальних курсах, які організовує 

Diversey Polska (далі – Організатор) для біженців з України перебування в Польщі після 

встановленого терміну 24.02.2022. 

2. Детальну інформацію про організовані тренінги можна знайти на 

https://akademiadiversey.pl/wydarzenia/ 

3. Витрати на проїзд у місті, де проходить тренінг, від визначеного місця зустрічі 

учасника/учасника до місця призначення, де відбудеться тренінг, покриває Diversey Polska. 

4. Навчання фінансує компанія Diversey Polska Sp. Z. o.o 

§ 2 Заява на навчання 

1. Учасником тренінгу є особа, зареєстрована на навчання через заповнену електронну форму 

заявки, доступну на https://akademiadiversey.pl/kontakt-ua/, та надіславши скан або 

фотографію форми і зв’язавшись за контактним номером, наданим організатором. 

2. Учасники повинні заповнити всю форму. 

3. Подання заявки на тренінг рівносильно прийняттю терміну, зазначеного на веб-сайті 

https://akademiadiversey.pl/wydarzenia/, згоди на обробку персональних даних для цілей 

реєстрації та цих правил. 

4. Кількість місць на кожному навчальному курсі обмежена. Внесення до списку учасників 

визначається за принципом першочерговості подачі заявки на тренінг. 

5. Прийняття заявки буде підтверджено Організатором електронною поштою та телефонним 

контактом координатора тренінгу. 

6. Навчання відкрите для осіб, які проживають у Польщі, які були змушені покинути Україну 

внаслідок збройного конфлікту, який розпочався у лютому 2022 року. 

§ 3 Відмова від навчання 

1. Про відмову від навчання учасник зобов'язаний повідомити організатора не пізніше ніж за 4 

дні до дати тренінгу, просимо надіслати організатору листа про відмову від участі в тренінгу, 

електронною поштою на адресу kontakt@akademiadiversey.pl або зателефонувати за 

вказаним номером телефону координатору тренінгу. 

2. Датою відмови від тренінгу вважається дата отримання такої відмови електронною поштою 

Організатором. 

3. Якщо електронний лист надійшов Організатору у неробочий день, датою отримання 

вважається наступний за ним робочий день. 

4. Організатор залишає за собою право скасувати тренінг з незалежних від нього причин або у 

разі недостатньої кількості учасників за 3 робочі дні до дати тренінгу. 

5. У разі скасування тренінгу з вини Організатора, Організатор негайно повідомить про цей факт 

кожного учасника. 

§ 4 Умови участі 

1. Учасники зобов’язані вчасно прибути на вказані Організатором пункти збору та до місця 

проведення тренінгу, про що Учасника/Учасника тренінгу буде повідомлено в день 

реєстрації/реєстрації на тренінг Організатором. 

2. Вибране навчання триває 1 робочий день. 

3. Навчання починається о 9.00 і закінчується близько. 17.00 Планується 6 годин навчання плюс 

обідня перерва і дві перерви на каву. 
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4. Організатор забезпечує учасників тренінгу транспортом із визначеного місця для проведення 

тренінгу, навчальними матеріалами, сертифікатами, перервами на обід та каву. 

5. Кожен учасник отримає сертифікат, що підтверджує участь у тренінгу. 

6. Учасники зобов'язані підписати лист відвідувачів, зібрати навчальні матеріали та сертифікати. 

§ 5 Захист персональних даних 

1. Заповнюючи анкету, учасник погоджується на обробку персональних даних Організатором, 

відповідно до Акту від 29 серпня 1997 року. про захист персональних даних (тобто 

Законодавчий журнал від 2002 р. № 101, ст. 926 із змінами). 

2. Учасники мають право переглядати свої персональні дані, змінювати їх та вимагати їх 

видалення. 

3. Заповнюючи анкету, учасник погоджується на безкоштовне використання зображення 

Організатором. 

§ 6 Прикінцеві положення 

1. Організатор залишає за собою право вносити зміни до цього регламенту за погодженням з 

Мінрозвитку. 

Внесені зміни будуть постійно публікуватися на сайті www.akademiadiversey.pl. 


