REGULAMIN
Wykładów Trenerskich Pomorskiego ZPN – ONLINE
odbywających się w dniu 16 marca 2021 roku
1) Organizatorem „Warsztatów/Wykładów Trenerskich Pomorskiego ZPN –
ONLINE” (zwanych dalej warsztatami), jest Pomorski Związek Piłki Nożnej)
z siedzibą w Gdańsku, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk.
2) Zgłaszanie uczestników na warsztaty odbywa się za pośrednictwem portalu
PZPN24.PZPN.PL i trwa do końca dnia 14 marca 2021 roku (do godz.
23:59). Osoby, które nie zarejestrują się w tym terminie nie będą mogły
wziąć udziału w warsztatach.
3) Warsztaty zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy MS
Teams. Mogą w nich uczestniczyć tylko te osoby, które mają indywidualny,
własny profil w aplikacji MS Teams.
4) Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma na swój adres mailowy
zaproszenie do udziału w wydarzeniu wówczas, gdy jego aplikacja zostanie
wcześniej zaakceptowana na platformie PZPN 24.
5) Warsztaty odbywają się w dniu 16 marca 2021 roku w godz. 18:30 – 21:00
zgodnie z harmonogramem przedstawionym na stronie www.pomorskizpn.pl
6) Do uczestnictwa w szkoleniu konieczne jest urządzenie (np. komputer,
tablet, smartfon) z podłączeniem do Internetu i niezbędnym
oprogramowaniem (np. przeglądarka www lub aplikacja), umożliwiające
śledzenie transmisji na żywo na MS Teams i pisanie komentarzy.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których
uczestnik nie weźmie udziału w całości lub części warsztatów z powodu
problemów związanych z używanym przez siebie sprzętem (np. komputer,
tablet, smartfon) lub łączem internetowym.
8) Dostęp do wydarzenia wymaga zalogowania się na MS Teams i dołączenia
do grupy między godz. 18.00 –18.29.
9) Uczestnik szkolenia aktywnie uczestniczy w warsztatach przez cały czas
ich trwania. Podczas szkolenia zostanie kilkukrotnie poproszony o
potwierdzenie swojej obecności (np. podanie imienia i nazwiska w zakładce
czat), musi ją potwierdzić w określonym przez organizatora czasie.
10)Potwierdzenie obecności we wszystkich przypadkach jej sprawdzania,
będzie traktowane jako aktywne uczestnictwo w warsztatach, a to z kolei
jest warunkiem otrzymania certyfikatu oraz 2 punktów (godzin) do
przedłużenia licencji trenerskiej na koncie PZPN24.PZPN.PL. Brak
potwierdzenia obecności przynajmniej w jednym przypadku jej
sprawdzania będzie skutkował nieprzyznaniem certyfikatu oraz
jakichkolwiek punktów (godzin) do przedłużenia licencji trenerskiej na
koncie PZPN24.
11)Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do nieudostępniania osobom
trzecim materiałów stanowiących treść warsztatów zarówno w całości, jak i
we fragmentach, bez pisemnej zgody organizatora.

