Regulamin
§ 1 Organizator szkoleń
Wszystkie warsztaty on-line i webinary dostępne na stronie www.experumhr.pl są
organizowane przez firmę Experum HR Janusz Dziewit, z siedzibą we Wrocławiu, przy
ul. Karola Szajnochy 11/5, zwaną dalej Organizatorem.
§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie
1. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie on-line/webinarze stanowi zawarcie wiążącej
umowy między Organizatorem, a Zamawiającym i określa wzajemne zobowiązania
pomiędzy nimi.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie on-line/webinarze jest przesłanie poprawnie
wypełnionego formularza zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie
internetowej Organizatora.
3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
§ 3 Udział w warsztacie on-line/ webinarze
1. Warsztaty on-line/webinary realizowane są z użyciem platformy Zoom. Uczestnik nie
musi instalować żadnego oprogramowania – może dołączyć poprzez przeglądarkę
internetową lub aplikację.
2. Na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu on-line/webinaru, na podany przez Uczestnika
adres e-mail zostanie przesłany link do wydarzenia.
3. Uczestnik biorący udział w warsztacie on-line/webinarze oświadcza, że spełnia
obowiązkowe warunki techniczne, pozwalające Organizatorowi na prawidłowe
zrealizowanie zakupionej przez Uczestnika usługi. Specyfikacja techniczna dostępna na
życzenie u Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą wystąpić
w trakcie trwania warsztatu on-line /webinaru po stronie Uczestnika np. utrata dostępu
do internetu, awaria komputera Uczestnika etc.
5. W przypadku pojawienia się problemów z logowaniem na platformę, Uczestnik
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Organizatora.
§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji z warsztatu on-line najpóźniej na
5 dni roboczych przed realizacją. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający
ponosi 100% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Brak informacji zwrotnej ze strony Zamawiającego, czy nie wzięcie udziału w warsztacie
nie jest jednoznaczne z rezygnacją. Rezygnację z uczestnictwa w warsztacie należy zgłosić
w formie pisemnej (e-mail) lub telefonicznej.

3. W przypadku, gdy osoba zgłoszona na warsztat przez swojego pracodawcę, do momentu
realizacji warsztatu przestanie być jej pracownikiem, firma ponosi odpowiedzialność za
zobowiązania wynikające ze zgłoszenia się na warsztat (w tym obowiązek zapłaty). Brak
informacji o rezygnacji z warsztatu(zgodnie z § 4 pkt 1), czy brak informacji
o delegowaniu innej osoby, skutkować będzie poniesieniem przez Zamawiającego 100%
kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
§ 5 Zmiany dotyczące warsztatu
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu warsztatu
on-line/webinaru.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu
merytorycznego i zakresu programowego warsztatu on-line.
3. O wszelkich zmianach Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować
Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może
zrezygnować z warsztatu bez poniesienia kosztów, jeśli nie zaakceptuje dokonanych
zmian.
§ 6 Płatność
1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty za
warsztat zgodnie z cenami podanymi na stronie www.experumhr.pl.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zgłoszeniu zgodnie z przepisami ustawy
o podatku VAT i przesłana poczta na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres
e-mail.
3. Opłatę za udział w warsztacie należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Santander
Bank 62 1090 2356 0000 0006 0000 4949 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
4. Cena warsztatu dotyczy uczestnictwa 1 osoby i zawiera: udział w warsztacie on-line/
webinarze, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat elektroniczny.
§ 7 Prawa autorskie
1. Warsztaty, programy warsztatów, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody
prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Experum HR Janusz Dziewit,
podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uczestnik poprzez udział w warsztacie on-line/webinarze nie nabywa jakichkolwiek
praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są warsztaty
ich programy, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane
podczas warsztatów.
§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Experum HR Janusz Dziewit, z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 11/5. NIP 886-100-88-52; Regon 890305090.

