
Regulamin szkoleń online organizowanych  
przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej 

 

 

1. Uczestnik po dokonaniu rejestracji na szkolenie ma prawo do udziału w nim i zadawania 
pytań w formie czatu lub za pomocą mikrofonu (w zależności od technicznych warunków 
prowadzonego szkolenia).  

2. Rejestracja powinna być dokonana poprzez podanie imienia i nazwiska, które umożliwi 
identyfikację Uczestnika szkolenia a także przygotowanie certyfikatu, o którym mowa w pkt. 
6 poniżej. 

3. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem 
szkolenia.  

4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze szkolenia w sposób zgodny z przepisami prawa, 
nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. 

5. Uczestnik rejestrując się na szkolenie przyjmuje warunki jego organizacji tj. datę, godzinę  
i formę uczestnictwa, zobowiązując się do terminowego przystąpienia do szkolenia, na które 
się zarejestrował. 

6. Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat jego ukończenia z informacją  
o uzyskanych punktach edukacyjnych. Certyfikaty są przekazywane poprzez e-mail. 
Uczestnicy którzy chcą otrzymać wydrukowaną wersję certyfikatu powinni  zgłosić tę prośbę 
do organizatora szkolenia mailem na adres odz@hipokrates.org.  

7. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w min. 70% czasu przeznaczonego na 
dane szkolenie, wskazane w opisie szczegółowym a także wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 
(link aktywacyjny do niej każdy uczestnik otrzyma drogą mailową po odbytym szkoleniu). 

8. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w szkoleniu, na które się zarejestrował ma 
obowiązek zawiadomić ODZ NIL o rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 24 h przed 
rozpoczęciem kursu drogą mailową. 

9. W przypadku, gdy zarejestrowany Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu, na które się 
zarejestrował i nie zawiadomi ODZ NIL w wyznaczonym terminie więcej niż 2 razy rejestracja 
na kolejne szkolenia organizowane przez Naczelną Izbę Lekarską nie będzie możliwa przez 
następny rok kalendarzowy. 

10. Zarejestrowany Uczestnik otrzymuje bezpłatny dostęp do szkolenia online wyłącznie dla 
siebie. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania lub rozpowszechniania lub przekazywania 
innym osobom treści szkolenia. 


