
Regulamin Świadczenia Usług

§1
Postanowienia Ogólne

Niniejszy  dokument  (zwany  dalej  „Regulaminem”)  określa  warunki  świadczenia  usług,  zawierania  umów,  sposób
postępowania reklamacyjnego oraz zakres odpowiedzialności.

§2
Definicje

1.  Organizator  –  LogLabs,  ul.  Świętej  Elżbiety  4,  50-111  Wrocław,  NIP:  552-155-51-92,  REGON:  021645284.
Wszelkie dane firmy dostępne są w rejestrze CEIDG Ministerstwa.
2.  Kursant  –  osoba  fizyczna  lub  prawna,  która  zamówiła  usługę  szkoleniową  poprzez  stronę  internetową,  środki
komunikacji lub bezpośrednio, została zakwalifikowana na wybrany kurs, dokonała opłaty za Usługę według bieżącej
ceny oraz otrzymała potwierdzenie uczestnictwa.
3.  Kurs  –  ogół  czynności  składających  się  na  usługi  szkoleniowe,  realizujące  poszczególne  punkty  programu
szkoleniowego, podanego pod nazwą wybranego Kursu.
4. Konsultacje – godziny poza podstawowym czasem zajęć, przeznaczone na wsparcie Kursanta przez Prowadzącego w
ramach  problemów  wykraczających  poza  podstawowy  tryb  nauki  (uzupełnienie  wiedzy,  sugestie,  zadania
nadprogramowe).
5. Prowadzący – osoba prowadząca Kurs oraz wspierająca Kursanta w toku nauki, wdrożenia oraz w poszukiwaniu
pracy.
6. Inkubacja – program grupowego lub indywidualnego wdrażania potencjalnych przyszłych pracowników do pracy w
wybranym przedsiębiorstwie.
7. Outsourcing – wykonywanie przez Kursanta zleceń komercyjnych na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
8.  Zamawiający  –  jednostka  organizacyjna  przedsiębiorstwa  zamawiającego  szkolenie,  inkubację,  outsourcing  lub
rekrutację pracowników.
9. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nabycie usługi związanej z realizacją Kursu.
10. Zajęcia – pojedynczy zjazd w ramach danego Kursu, przypadający na dany dzień,  zgodnie z  harmonogramem
Kursu.

§3
Warunki Zawierania Umów oraz Płatności

1. Na treść umowy pomiędzy Organizatorem a Kursantem składają się postanowienia Regulaminu, nazwa i termin
Kursu, cena według tabeli na stronie internetowej oraz ewentualne dodatkowe ustalenia w formie pisemnej.
2. W zamian za przeprowadzone Kursy, Organizator pobiera wynagrodzenie zgodnie z bieżącymi stawkami podanymi
na liście Kursów.
3. Na podstawie zawartej Umowy oraz podanych przez Kursanta danych, Organizator wystawia fakturę VAT w formie
elektronicznej.

§4
Obowiązki Organizatora

1. Do obowiązków Organizatora należy: prawidłowe i pełne przeprowadzenie Kursu, zapewnienie wykwalifikowanych
osób do pełnienia roli Prowadzących, prowadzenie Kursu według programu i zgodnie z podanym harmonogramem
zajęć, zapewnienie odpowiednich pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji Kursu, udostępnienie Kursantom
materiałów szkoleniowych.
2. Wystawienie Kursantowi certyfikatu zawierającego ocenę pracy na zajęciach, skrócony zakres programowy Kursu
oraz opinię w formie rekomendacji dla przyszłego pracodawcy.
3.  Informacja  o  odwołaniu  Kursu  wymaga  formy  pisemnej  (w  tym  elektronicznej)  oraz  zwrotu  całości  kwoty
wniesionej przez Kursanta jako opłatę za Kurs.

§5
Obowiązki Kursanta



1. Udział w zajęciach zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz miejscem Kursu.
2. Aktywna realizacja zadań ćwiczeniowych i projektowych.
3. Zachowanie ciszy podczas zajęć na poziomie umożliwiającym pozostałym Kursantom niezakłócony przebieg nauki.
4. Poinformowanie Prowadzącego zajęcia o potrzebach sprzętowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5.  Korzystanie  z  udostępnionych  materiałów szkoleniowych  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  z  zachowaniem praw
autorskich oraz nieudostępnianie ich osobom spoza Kursu.
6. Stosowanie się do poleceń Prowadzącego zajęcia. W szczególnych przypadkach zakłócania przebiegu zajęć przez
Kursanta - również do opuszczenia zajęć bez możliwości reklamacji, ubiegania się o rekompensatę czy o korekcję
oceny końcowej Kursanta.

§6
Reklamacje

1. Reklamacja powinna zostać wniesiona w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od zakończenia kursu.
2. W przypadku opóźnienia realizacji Kursu o ponad tydzień lub niepełnej  jego realizacji, Kursantowi przysługuje
prawo do zwrotu  poniesionej  wpłaty,  proporcjonalnie do ilości  niezrealizowanych (również z przyczyn losowych)
godzin Kursu lub proporcjonalnie do ilości dni opóźnienia względem planowanego czasu trwania Kursu.
3. Nieobecność Kursanta nie jest podstawą do reklamacji.
4. W przypadkach losowych (choroba Prowadzącego, nieprzewidywalne trudności organizacyjne) pojedyncze zajęcia
mogą zostać odwołane, opóźniając tym samym realizację Kursu, ale o maksymalnie jeden tydzień. W takim przypadku
Kurs jest zrealizowany w całości i Kursant nie ma prawa do rekompensaty.
5. Na reklamację powinna składać się część ogólna określająca termin, miejsce i okoliczności powstałej wady oraz
część  merytoryczna,  opisująca  wadę  wraz  z  uzasadnieniem  oraz  podaniem  prawidłowego  rozwiązania  problemu.
Reklamacje nie spełniające tych kryteriów albo wynikające z nieznajomości postanowień Regulaminu lub złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
6. Reklamacja powinna zawierać oczekiwania Kursanta, które mogą być spełnione w całości lub częściowo. Możliwość
zaspokojenia oczekiwań rozpatrywana jest odrębnie dla każdego przypadku.
7.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od jej  odebrania.  W szczególnych,  uzasadnionych przypadkach
termin ten może zostać wydłużony.
8. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą na zasadach Kodeksu Cywilnego w przypadku
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi.  W  pierwszej  kolejności  jednak  należy  wyczerpać  procedurę
reklamacyjną oraz możliwości porozumienia opartego na dobrej woli stron.
9. Kurs w danym terminie zostaje uruchomiony, gdy ilość zapisanych Kursantów przekroczy połowę przewidzianych
miejsc. W przeciwnym wypadku Organizator może zaproponować każdemu Kursantowi z osobna przepisanie na kurs
odbywający w innym terminie, na co Kursant musi wyrazić zgodę. Przepisanie na inny termin nie podlega w takim
przypadku  reklamacji.  Brak  zgody  Kursanta  lub  brak  alternatywnych  opcji,  które  mogłyby  w  pełni  zaspokoić
oczekiwania Kursanta, powoduje automatycznie wypisanie z kursu - w takim przypadku Usługa nie podlega reklamacji
a wpłacone środki są zwracane w całości.

§7
Prawa Autorskie i Majątkowe

1. Materiały szkoleniowe stające się, jako egzemplarz, własnością Kursanta, nie przenoszą praw autorskich – prawa te
pozostają własnością Organizatora.
2.  Treść  materiałów  szkoleniowych  podlega  ochronie  prawami  autorskimi  –  zabronione  jest  ich  reprodukowanie,
modyfikowanie, tłumaczenie, dystrybucja.
3. Materiały udostępnione przez Organizatora oraz utwory powstałe w trakcie Kursu można przechowywać wyłącznie
na własny użytek.
4. Wszelkie zachowane materiały szkoleniowe należy przechowywać wraz z informacją o źródle ich pochodzenia.

§8
Ochrona Danych Osobowych

1.  Z  chwilą  złożenia  zamówienia  Kursant  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  na  potrzeby
realizacji kursu oraz przechowywanie ich w bazie danych Organizatora.
2. Podanie nieprawdziwych danych osobowych jest niezgodne z prawem i może stać się podstawą do wykreślenia
Kursanta z listy uczestników.
3. Kursant ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy Organizatora. W tym celu należy się
skontaktować z biurem Organizatora.



§9
Postanowienia Końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.
2. Umowa przyjmuje zapisy Regulaminu w kształcie z dnia zawarcia Umowy, na czas nieokreślony.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory sądowe rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Strony zobowiązują się do rozstrzygania sporów w pierwszej kolejności w sposób bezpośredni, na drodze rozmów,
wzajemnego szacunku i zrozumienia.

LogLabs
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