



Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Szkoły Kreatywności oraz Szkoły Letniej – naszych 
programów akceleracji dla mikro- i małych firm oraz organizacji z sektora kreatywnego.


Regulamin Szkoły letniej 

1) Zapisanie się do Szkoły letniej jest jednoznaczne z zaproszeniem do udziału w cyklu 
warsztatów/szkoleń/wykładów w ramach oferty programowej.


2) Udział w zajęciach jest płatny.

3) Aktualna oferta zajęć publikowana jest na stronie www.cktargowa.pl

4) Liczba miejsc w Szkole i na poszczególnych zajęciach jest ograniczona, a nabór do Szkoły 

trwa do wyczerpania miejsc.

5) Uczestnicząc w  Szkole letniej otrzymujesz:


– możliwość udziału w programie akceleracyjnym Centrum Kreatywności Targowa; 

– certyfikat ukończenia Szkoły, wystawiony przez CK targowa oraz Krajową Izbę 
Gospodarczą; 

– dostęp do konsultacji z ekspertami i ekspertkami Krajowej Izby Gospodarczej;

– dostęp do zajęć w ramach Szkoły Kreatywności oraz Szkoły Plus (realizowane przez 
KIG i Partnerów);

– możliwość wejścia do grona inkubowanych firm w Centrum Kreatywności Targowa;

– pierwszeństwo w wynajęciu biura dla firmy w stawce preferencyjnej w CK Targowa;

– jednorazową promocję Twojej firmy/działalności w kanałach CK Targowa i Krajowej Izby 
Gospodarczej. 

6) Zajęcia w  ramach Szkoły letniej w sezonie letnim 2021 roku odbywają się w formacie 
online. 


7)  W przypadku dużego zainteresowania poszczególnymi zajęciami Organizator zastrzega 
sobie możliwość zmiany formuły zajęć i/lub utworzenie dodatkowych zajęć w nowym 
terminie, jak również zastrzega, że pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby 
pracujące w sektorze kreatywnym. 


8)  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników na podstawie informacji 
zawartych w formularzu. 


9)  Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z uczestnikami przed planowanym 
terminem poszczególnych zajęć, w celu potwierdzenia obecności na szkoleniu. 


10) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. 

11)W przypadku odwołania zajęć Organizator zwróci pieniądze za bilet na konto, z którego 

została dokonana wpłata w terminie określonym w regulaminie platformy płatniczej 
Evenea.


12) Udział w zajęciach Szkoły letniej może wliczać się do puli 30h Szkoły Kreatywności. 

13) W zajęciach Szkoły letniej mogą również brać udział firmy/organizacje, które nie 

uczestniczą w zajęciach Szkoły Kreatywności. 

http://www.cktargowa.pl

