
Regulamin kursu "Gdy się rodzi Małyssak"

1. Niniejszy regulamin dotyczy bezpłatnego cyklu spotkań pt. "Gdy się rodzi Małyssak ", 

zwanego również kursem, skierowanego do osób spodziewających się dziecka

2. Cykl spotkań będzie odbywał się w miesiącach listopad i grudzień 2018 

3. Organizatorem spotkań jest nieformalna grupa Małyssak reprezentowana przez liderkę 

Katarzynę Kołodziejczyk będącą autorką strony malyssak.pl - Strefa przyjazna karmieniu 

piersią – Małyssak

4. Spotkania skierowane są do osób spodziewających się pierwszego lub kolejnego dziecka 

uwzględniając zarówno kobiety, jak i mężczyzn

5. Każda osoba, aby wziąć udział w spotkaniach musi zerejestrować się jednorazowo na cały 

cykl spotkań poprzez portal evenea.pl (dokładny i aktualny link można znaleźć na 

malyssak.pl/terminarz lub malyssak.pl/gdy-sie-rodzi-malyssak)

6. Jeśli w spotkaniach chcą wziąć udział pary, wówczas istnieje możliwość, że jedna osoba 

rejestrując się wybierze opcję dwóch biletów rezerwując tym samym miejsce dla 

partnerki/partnera

7. Każdy uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w każdym z pięciu spotkań cyklu

8. Na każdym spotkaniu uczestnik zobowiązany jest mieć ze sobą bilet pobrany podczas 

rejestracji

9. W przypadku niemożności uczestnictwa w którymkolwiek ze spotkań uczestnik 

zobowiązuje się wyznaczyć osobę, która go zastąpi i weźmie udział w spotkaniu zamiast 

niego oraz zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie organizatora bezpośrednio 

telefonicznie na numer 695 787 514

10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności oraz nieobecności osoby zastępującej 

organizator ma prawo skreślić osobę z listy uczestników oraz w jej miejsce wyznaczyć 

osobę z listy rezerwowej, w razie pytań i wątpliwości prosimy skontaktować się z 

organizatorem pod nr tel. 695 787 514 

11. Liczba miejsc jest ograniczona

12. Spotkania są BEZPŁATNE i uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa

13. Spotkania są w całości sfinansowane ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich, projekt "Inicjuj z FIO na start", którego operatorem na województwo 

kujawsko-pomorskie jest Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych TŁOK 

14. Spotkania będą odbywać się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i 

Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy 

15. Dojazd na spotkania uczestnik musi zorganizować we własnym zakresie

16. W przypadku braku miejsc zainteresowanych wzięciem udziału w kursie zachęcamy do 

kontaktu z organizatorem pod nr tel. 695 787 514 - będzie tworzona lista rezerwowa
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