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Powszechne Towarzystwo
Ekspertów i Doradców
Rynku Nieruchomości
w Warszawie

Zasady prowadzenia i warunki uczestnictwa w kursach licencyjnych F-PPRN
dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
prowadzonych w mieszanym systemie kształcenia stacjonarno – online - e-learningowym
Umowa usługi szkoleniowej
Organizator Kursu licencyjnego:
AKADEMIA NIERUCHOMOŚCI Mediator Polska Spółka z o.o. 45-054 Opole, ul. Kośnego 13/2, NIP 7543092961,
KRS 0000555826 – reprezentowana przez Andrzeja Jakiela.

Uczestnik Kursu:
………………………………………………………………………………………………….., s/c …………………………..…………………………
zam. ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
legitymujący/a się ………………………………………………. PESEL ………………………………………………………………………..
tel. ………………………………………………………………, e-mail: ……………………………………………………………………………..
Skype ……………………………………………………………………..
I.
1.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia kursu licencyjnego prowadzone są w trzech formach:
a) stacjonarnych zajęć grupowych,
b) grupowych zajęć na odległość z wykładowcą online,
c) indywidualnych zajęć e–learningowych z wykorzystaniem przekazanych materiałów
dydaktycznych.
2. Stacjonarne zajęcia grupowe z wykładowcą odbywają się w miejscu i czasie określonym przez
Organizatora kursu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, specjalistycznych programów
informatycznych, Internetu, materiałów dydaktycznych. W trakcie zajęć odbywają się również
konsultacje w zakresie materiałów e-learningowych sprawiających trudność poznawczą Uczestnikom
Kursu.
3. Grupowe zajęcia z wykładowcą na odległość odbywają się w uzgodnionych terminach poprzez
bezpośrednie połączenie internetowe online wykładowcy z uczestnikami. Materiały dydaktyczne do tej
formy zajęć przesyłane są przez wykładowcę lub Organizatora po zakończeniu poszczególnych zajęć.
4. Zajęcia e–learningowe z wykorzystaniem przesłanych materiałów dydaktycznych Uczestnik Kursu
zobowiązuje się* odbyć samodzielnie w terminach wskazanych przez Organizatora kursu. W przypadku
konieczności wyjaśnienia zagadnień sprawiających Kandydatowi problemy, zagadnienia te Uczestnik
Kursu zgłasza podczas zajęć stacjonarnych lub prowadzonych na odległość, a wykładowca wyjaśni te
zagadnienia podczas najbliższych zajęć.
5. Uczestnik Kursu zobowiązuje się* do założenie darmowego konta na SKYPE celem uczestnictwa w
zajęciach na odległość. Uczestnik Kursu przekaże Organizatorowi kursu adres Skype.
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II. Potwierdzanie udziału w zajęciach
1. Obecność na wszystkich rozplanowanych zajęciach będzie odznaczana przez wykładowcę.
2. Uczestnik Kursu zobowiązuje się* do udziału we wszystkich zajęciach kursu. W przypadku braku
uczestnictwa w więcej niż dwóch zajęciach, Uczestnik Kursu nie zostanie dopuszczony do egzaminu
końcowego kursu do czasu nadrobienia zaległości w następnych cyklach kursów - na co Uczestnik Kursu
wyraża/nie wyraża zgodę*.
III. Egzamin licencyjny
1. Po zaliczeniu kursu Uczestnik Kursu dopuszczony jest do egzaminu licencyjnego.
2. Aby przystąpić do egzaminu licencyjnego Uczestnik Kursu wypełnia wniosek na stronie
internetowej Federacji PPRN i dokonuje na konto F PPRN z siedzibą w Warszawie opłatę egzaminacyjną
oraz opłatę za wydanie licencji. Adres strony: www.pprn.pl
3. Organizator kursu zawiadomią Uczestnika Kursu o terminie i miejscu egzaminu licencyjnego.
4. Egzamin licencyjny odbywa się w formie ustnej przed zespołem egzaminacyjnym Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.
5. Po pozytywnym zdaniu egzaminu Uczestnik Kursu otrzymuje licencję w formacie A3 oraz licencję ze
zdjęciem w formie karty kredytowej.
IV. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Kursu akceptuje/nie akceptuje* zasady uczestnictwa w kursie licencyjnym.
2. Uczestnik Kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za uczestnictwo w kursie licencyjnym w
wysokości podanej w formularzu zgłoszenia uczestnictwa przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Opłata
może być wniesiona w dwóch ratach. Formularz zgłoszenia stanowi integralną część umowy.
3. W przypadku braku udziału w zajęciach lub rezygnacji z dalszego uczestnictwa w kursie przez
Uczestnika Kursu organizator kursu nie zwraca wniesionej opłaty, na co Uczestnik Kursu wyraża/nie
wyraża zgodę.*
4. Program kursu licencyjnego i Minimum Programowe FPPRN znajduje się na stronie www.pprn.pl
5. Organizator kursu informuje Uczestnika Kursu, że dla wykonania tej umowy będzie przetwarzał
dane osobowe Uczestnika, gdyż bez tego przetwarzania nie jest możliwe wykonanie tej umowy. Dla
wykonania tej umowy będą udostępniane dane kontaktowe Uczestnika jedynie Federacji Porozumienie
Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie. Organizator kursu ponadto informuje
Uczestnika Kursu o jego prawach w zakresie danych osobowych, w szczególności prawie do dostępu do
swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, a także usuwania w przypadkach określonych w RODO –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE w sprawie ochrony danych osobowych.
6. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
7. Uczestnik Kursu oświadcza, że otrzymał/ nie otrzymał* do zapoznania się, przed zawarciem
niniejszej umowy, jej wzorzec oraz załączniki wymienione poniżej.
*niepotrzebne skreślić

Organizator Kursu licencyjnego

Kandydat/Uczestnik Kursu

(-) Andrzej Jakiel
………………………………………………………

…………………………………………………

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia na kurs licencyjny.
2. Program kursu zawierający Minimum programowe F PPRN oraz planowane terminy zajęć aktualnej edycji.
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