Przydatne informacje dla kandydatów

Watsu? zazwyczaj stosowane jest przez profesjonalistów, w kursie Basic Watsu i Watsu 1
zatem najczęściej uczestniczyą fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści, specjaliści odnowy
biologicznej.

Osoby nie mające medycznego wykształcenia (anatomia, fizjologia) mogą również uczestniczyć
w kursach, jednak w przypadku chęci uzyskania uprawnień terapeutycznych muszą uzupełnić
to wykształcenie. Przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie.

Watsu? może być również stosowane na użytek domowy, dlatego zapraszamy do udziału w
kursach inne osoby zainteresowane tą terapią. Nie ma określonych wymagań dotyczących
wykształcenia kandydatów, najistotniejsze są cechy osobowości: otwartość, empatia, chęć
niesienia pomocy innym.

Watsu może nauczyć się każdy, niezależnie od posiadanego wykształcenia i stosować na
własny (niekomercyjny) użytek.

W kolejnych kursach można uczestniczyć po ukończeniu kursu Watsu 1.

Przeciwwskazaniem do udziału w kursie jest zły stan zdrowia. Osoby cierpiące na lęk przed
wodą powinny zgłosić taką informację wcześniej.
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Kursy są bardzo intensywne, zajęcia odbywają się przez cały dzień, w tym średnio 6-8 godzin
na basenie, dlatego też osoba chętna na kurs powinna być dobrego zdrowia.

W cenę kursu Watsu1 zazwyczaj wliczone jest: zakwaterowanie i pełne wyżywienie uczestnika,
wynagrodzenie instruktora, materiały szkoleniowe, DVD, opłata rejestracyjna do rejestru WABA,
basen, napoje i przekąski podczas zajęć, opłata klimatyczna (jeśli jest wymagana w danej
miejscowości).

Warunki uczestnictwa oraz informacje co jest wliczone w cenę kursu określane są
każdorazowo dla danego kursu
w informacjach o konkretnym kursie zamieszczonym w dziale
Najbliższe kursy.

Koszty dojazdu, ubezpieczenia i dodatkowych atrakcji kursanci pokrywają we własnym
zakresie.

Po zapisaniu się na kurs (zazwyczaj tydzień przed kursem), uczestnik otrzymuje e-mail z
informacjami dotyczącymi warunków na tym konkretnym kursie.

W trakcie kursów istnieje możliwość zakupu po preferencyjnych cenach książek i przyborów
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wypornościowych. Można również umówić się na sesję Watsu w wykonaniu Terapeuty Watsu
(nauka poprzez odczuwanie) w preferencyjnej cenie.

Finansowanie Kursów

W związku z tym, że Watsu Polska jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych istnieje
możliwość finansowania kursów przez Urząd Pracy lub inne organizacje po spełnieniu
warunków tych instytucji (np. osoby poszukujące pracy).

Opracowanie: Dorota Stopa.

REGULAMIN SZKOLEŃ
Watsu Polska
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§1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnienia formularza zgłoszeniowego
on-line na stronie www.watsu.org.pl. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

1.1 Organizator w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia przesyła maila
zawierającego niezbędne informacje oraz nr konta na które należy wpłacić zadatek. Wpłata
musi być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania tego maila. Przy większej
liczbie zgłoszeń o miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zadatku, liczba miejsc
na większość szkoleń jest określona przez prowadzącego szkolenie.

1.2 Pozostałą część opłaty za kurs należy uiścić na konto organizatora do 4 tygodni przed
rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy.

1.3 W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego w terminie krótszym niż 4 tygodnie
przed rozpoczęciem kursu należy dokonać opłaty całości kwoty.
1.
1.4 W przypadku niektórych szkoleń istnieje możliwość płatności ratalnej z zastosowaniem
umowy o płatności ratalnej. W tym przypadku certyfikat ukończenia szkolenia wydawany jest
po zapłaceniu ostatniej raty.

15. Organizator może zastosować obniżoną cenę szkolenia (dla członków Stowarzyszenia,
dla studentów, za wcześniejszą wpłatę, itp.). W tym przypadku Organizator umieszcza
informację o zniżce bezpośrednio przy innnych informacjach o danym szkoleniu. Uczestnik
szkolenia jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu, na podstawie którego ubiega się o
zniżkę.
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1.
1.6 Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska, ul.
Dąbska 20A/52, 31-572 Kraków.

1.7 Na stronie www.watsu.org.pl znajdują się również inne certyfikowane kursy Watsu,
zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Watsu Polska, ale organizowane przez podmioty
nie związane ze Stowarzyszeniem. W tym przypadku obowiązuje regulamin organizatora
szkolenia, a informacja o innym organizatorze podana jest w sposób czytelny dla odbiorcy.

§2

Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje
uczestnikowi prawo do:
udziału w szkoleniu
otrzymania materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych przewidzianych w ramach
kursu, korzystania ze sprzętu organizatora podczas kursu
otrzymania certyfikatu/dyplomu potwierdzającego udział w kursie

2.1 Materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną organizatora i podlegają ochronie na
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podstawie przepisów o ochronie praw autorskich

§3

Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zadatku od organizatora jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem na szkolenie.

3.1 Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia szkolenia) uznaje się dzień wystawienia
zaświadczenia o ukończeniu kursu.
1.
3.2 Rachunki są wydawane przez organizatora podczas kursu lub wysłane drogą mailową w
terminie 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

§ 4

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać
wymagane dokumenty (jeżeli takie są wymagane) oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach
określonych w otrzymanym potwierdzeniu.

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje
skreśleniem z listy uczestników.

§5
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W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs,
z tym, że:
w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 25%
wpłaty, nie wliczając w to wpłaty zadatku;
w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50%
wpłaty, nie wliczając w to wpłaty zadatku;
w razie rezygnacji do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100% wpłaconej sumy, nie
wliczając w to wpłaty zadatku;

Pozostałą kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.

5.1 W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub udokumentowanego
zdarzenia losowego (np. śmierć bliskich), organizator umożliwia uczestnictwo w kursie o tej
samej tematyce w innym, wolnym terminie.

Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu.

5.2 Zadatek jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi (wyjątek stanowi sytuacja
odwołania kursu przez organizatora).
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§6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 14 dni przed rozpoczęciem kursu
organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń
finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych
(choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej
itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać
szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych
innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom
(patrz niżej).

§7

W przypadku odwołania kursu wysyłana jest drogą mailową do Kursanta informacja dotycząca
tego faktu. Następnie Kursant wybiera sposób rozliczenia z firmą z organizatorem (możliwy
zwrot wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego kursu lub inny kurs z naszej
oferty szkoleniowej celem pokrycia części zapłaty) i informuje organizatora drogą mailową o
wybranym sposobie rozliczenia. Zwrot należności za odwołany kurs nastąpi w ciągu 30 dni
roboczych od momentu otrzymania od kursanta dyspozycji co do zwrotu.

§8

Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za
poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez
uczestników, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat
za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).

§9

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i
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umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany.
Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za
pośrednictwem organizatora.

§ 10

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w
trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału uczestnika który:

przeszkadza instruktorowi lub innym uczestnikom, znajduje się pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających.

10.2 Zachowania opisane w punkcie są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy
uczestnika. W tej sytuacji organizator potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku
z przygotowaniem szkolenia, jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania
do realizacji umowy.

§ 11

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć,
filmów zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani
prawnych do ich publikacji na stronie www.watsu.org.pl oraz związanych z nią mediów
społecznowych.

§ 12
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Uczestnik szkolenia/zgłaszający zapotrzebowanie na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Stowarzyszenie Watsu
Polska informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

12.1 Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu
Polska, ul. Dąbska 20A/52, 31-572 Kraków.

12.2 Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz poprawiania
i uzupełniania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez
wysłanie korekty/rezygnacji na adres info@watsu.org.pl.

§ 13

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorowi szkoleń. Organizator
może również wprowadzać zmiany.

13.1 Wszelkie sprawy sporne winne być rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku
braku porozumienia spór rozstrzyga Sąd Cywilny.
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