Regulamin kursów:
„Apelacja w prawie cywilnym i gospodarczym
od podstaw”
„Pozew w prawie cywilnym i gospodarczym
od podstaw”
„Umowa w prawie cywilnym i gospodarczym
od podstaw”
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestnictwem w Kursie
organizowanym przez Organizatora.
§ 2. Definicje:
a) Cena – opłata za udział w Kursie, wskazana na Stronie internetowej;
b) Kurs – cykl zajęć edukacyjnych składający się z jednego spotkania on-line, realizowany w
blokach o łącznej długości od 4 do 10 godzin zegarowych, zgodnie z informacją wskazaną na
Stronie internetowej, który służy zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych;
c) Materiały – przygotowane przez Organizatora pomoce naukowe służące przeprowadzeniu
Kursu, w szczególności prezentacje oraz kazusy;
d) Moment rozpoczęcia kursu – przesłanie przez Organizatora Uczestnikowi najpóźniej na dwa
dni przed pierwszym dniem spotkania Materiałów;
e) Organizator – Aleksandra Krawczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Kancelaria Prawno-Podatkowa adwokat Aleksandra Krawczyk z siedzibą w Gryfowie Śląskim,
ul. Wiśniowa 2, 59-620 Gryfów Śląski;
f) Strona internetowa – www.apla-lab.com;
g) Termin kursu – podany na stronie internetowej termin przeprowadzenia konkretnego Kursu;
h) Uczestnik – osoba, która wykupiła udział w Kursie;
i)

Umowa – umowa o udział w Kursie zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.
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§ 3. Zawarcie umowy
1. Kurs realizowany jest według programu i na warunkach umieszczonych na Stronie
internetowej. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Zawarcie Umowy wymaga złożenia przez uczestnika oświadczenia o chęci udziału w Kursie
z wyborem konkretnej daty Kursu w formie dokumentowej, w szczególności poprzez e-mail
lub wiadomość przy użyciu komunikatora, oraz wpłaty Ceny na rachunek bankowy
Organizatora o numerze: 96 1090 2398 0000 0001 4343 7380. Zawarcie Umowy oznacza
akceptację niniejszego regulaminu. Wpłata Ceny powinna nastąpić najpóźniej na 14 dni przed
pierwszym dniem Kursu.
3. W razie zawarcia Umowy w terminie niepozwalającym na dokonanie wpłaty na poczet Ceny
w terminach podanych wyżej, zasady wpłaty zostaną ustalone przez Uczestnika i Organizatora
indywidualnie.
4. Organizator jest płatnikiem VAT, upoważnionym do wystawiania faktur VAT, i wystawi
Uczestnikowi fakturę VAT opiewającą na Cenę Kursu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących
drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Uczestnika przy zapisie na Kurs, bez podpisu
Organizatora.
§ 4. Udział w Kursie
1. Warunkiem udziału w Kursie jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a) dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
pozwalającego na aktywny udział w Kursie;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 320x480.
2. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Uczestnik ponosi
wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w punkcie
poprzednim, w szczególności koszty dostępu do sieci Internet.
§ 5. Rezygnacja z udziału w Kursie
1. Rezygnacja z udziału w Kursie bez podania przyczyn i za zwrotem Ceny w całości dopuszczalna
jest na niemniej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Kursu w wybranym przez
Uczestnika terminie. W razie rezygnacji w terminie późniejszym Cena nie podlega zwrotowi.

2

2. Niewzięcie udziału w Kursie nie jest równoznaczne z rezygnacją z Umowy ani z odstąpieniem
od Umowy. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość Ceny.
3. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Uczestnikiem najpóźniej na trzy dni
przed planowanym terminem Kursu, jeśli na Kurs nie zapisze się co najmniej troje Uczestników.
Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika na adres e-mail podany przy
zapisie na Kurs.
4. Uczestnik, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy nie jest dopuszczalne
po rozpoczęciu przez Organizatora świadczenia usługi, tj. od momentu rozpoczęcia Kursu.
§ 6. Odpowiedzialność Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminu, kolokwium ani innych podobnych
egzaminów, sprawdzianów itp., do którego przystąpi Uczestnik po zakończeniu Kursu, a który
dotyczyłby tematyki objętej zakresem Kursu.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego regulaminu jest Organizator, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda
osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo wglądu w ich treść, prawo
ich aktualizacji i poprawiania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Kursów
w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba,
wypadek komunikacyjny, awaria etc.).
3. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Kurs nie będzie mógł
odbyć się w planowanym terminie, to zmiana terminu nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie
terminu i nowym terminie Szkolenia Uczestnika zostanie powiadomiony drogą mailową,
na adres e-mail wskazany przy zapisie na Kurs.
4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim
i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Organizator
nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Kursu
oraz wykorzystywania materiałów na cele inne niż związane z celem Kursu, w szczególności
na cele komercyjne, oraz przekazywania materiałów osobom trzecim. Materiały te nie mogą
być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
5. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń mają charakter informacyjny. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
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6. Kontakt z Organizatorem możliwy jest telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem
następujących danych: +48 601 879 588, adres e-mail: krawczyk@apla-lab.com.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
powszechnego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
8. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem poddaje się pod
rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym we Wrocławiu.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.apla-lab.com.
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