
 

                                                     
 

 
Regulamin Akademii Dziennikarstwa Stacji7 

Rok akademicki 2019/2020  

 
§ 1. Postanowienia ogólne  

 
1. Organizatorem Akademii Dziennikarstwa Stacji7, zwanej dalej “Akademią”, jest 

Fundacja Medialna 7 z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 17/19, numer NIP 525 
270 87 35, nr rachunku bankowego 86 1020 1013 0000 0102 0359 2540. 
 

2. Dane osobowe w procesie rekrutacji Akademii Dziennikarstwa, prowadzonego przez 
Fundację Medialną 7 są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).  
 

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
 

4. Zajęcia w ramach Akademii odbywają się w trybie stacjonarnym na terenie siedziby 
Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warszawskiej przy ulicy Miodowej 17/19 w 
Warszawie oraz w miejscach warsztatowych wskazanych przez Organizatora.  
 

5. Zajęcia odbywają się od października 2019 roku do czerwca 2020 roku zgodnie z 
harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej Akademii.  
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Programie i 
Harmonogramie Zajęć Akademii, dostępnym na stronie internetowej Akademii.  
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wybranych zajęć, jeżeli na zajęcia 
zapisze się mniej niż 10 uczestników. Uczestnikom, których zajęcia zostaną odwołane 
z przyczyny niskiej frekwencji, przysługuje pełny zwrot kosztów w terminie 14 dni 
roboczych od daty odwołanych zajęć.  
 

8. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o zmianach nie później 
niż na 3 dni kalendarzowe przed datą odbywania się zajęć.  
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§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa, płatność i rezygnacja z udziału 
 

1. Rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach jest dokonywana automatycznie po 
dokonaniu płatności na konto Organizatora poprzez stronę akademia.stacja7.pl lub za 
pomocą przelewu tradycyjnego. 
 

2. Płatności przelewem tradycyjnym należy dokonać nie później niż na trzy dni robocze 
przed terminem odbywania się zajęć.  
  

3. Pakiety uczestnictwa obejmują: 
a) udział w jednym bloku zajęć, 
b) udział w trzech blokach zajęć, 
c) udział w pięciu blokach zajęć, 
d) udział w dziesięciu blokach zajęć.  

 
4. Aktualne ceny pakietów są dostępne na stronie akademia.stacja7.pl.  

 
5. Uczestnik może dokonywać zapisów na poszczególne bloki zajęć także podczas 

trwania kursu, jeżeli bloki zajęć posiadają wolne miejsca w dniu składania rezerwacji.  
 

6. W przypadku braku miejsc lub odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie 
Organizatora, Organizator dokona zwrotu pieniędzy na konto Uczestnika w ciągu 14 
dni kalendarzowych od daty otrzymania zapłaty.  
 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze wskazanych przez niego zajęć i 
otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że rezygnacja zostanie złożona 
nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed dniem odbywania się zajęć.  
 

8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za udział w zajęciach. 
 
 

§ 3. Postanowienia końcowe  
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1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2019 roku.  
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