Regulamin kursów i szkoleń realizowanych przez RESZKA Marcin Reszka.
Stanowiący integralną część umowy – zgłoszenie na kurs realizowany przez RESZKA Marcin
Reszka siedzibą w Bydgoszczy 85-074 , ul. Szymanowskiego 1/5 REGON: 341264692, NIP:
554-192-38-42 (dalej: RESZKA)
§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie usług szkoleniowych przez
RESZKA na rzecz Uczestnika kursu.
2. Niniejszy regulamin jest udostępniany Uczestnikom kursu nieodpłatnie za pośrednictwem
strony www w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
3. Uczestnik kursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem
umowy.
4. Nazwa kursu oraz cena kursu określone są w umowie, przez którą rozumie się zgłoszenie za
pomocą formularza online (formularz rejestracyjny) umieszczonego na stronie reszka.edu.pl
lub nadzorcze.edu.pl
5. Umowa pomiędzy Uczestnikiem, a RESZKA zostaje zawarta w momencie wypełnienia odpowiednich dla danego kursu formularzy rejestracyjnych znajdujących się na stronach internetowych wymienionych w punkcie 5 oraz dokonania opłaty za szkolenie, bądź zobowiązania
się do płatności przy odbiorze.
6. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail bądź dołączona
do przesyłki.
7. Po prawidłowo dokonanej rejestracji uczestnictwa w kursie na stronie internetowej oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym zgodnym z umową - zgłoszeniem, bądź zobowiązania się do płatności przy odbiorze - koordynator szkolenia ma obowiązek potwierdzić wpisanie Uczestnika na listę kursantów na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
8. Uczestnik, który zobowiązał do zapłaty przy odbiorze za pakiet szkoleniowy, a nie odbierze
przesyłki zostanie obciążony kosztami przygotowania i wysyłki materiałów szkoleniowych.
Odpowiednio: pakiet szkoleniowy dla kandydatów na członków rady nadzorczej – 100 zł, pakiet szkoleniowy przygotowujący do egzaminu na doradcę inwestycyjnego – 250 zł.

§ 2Warunki uczestnictwa w kursie
1. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z opisem na stronie internetowej.
2. Uczestnik ma prawo do otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie.
§ 3 Reklamacje
1. Uczestnik kursu ma prawo złożenia reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kursów kierować należy za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: marcin@reszka.edu.pl
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę/ imię i nazwisko Uczestnika, adres siedziby/ zamieszkania Uczestnika szkolenia i adres e-mail, przedmiot reklamacji (nazwa usługi,
termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
zgłoszenia reklamacji.
§ 4 Prawa autorskie
1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie lub licencje z prawem sublicencji do utworów opublikowanych w Serwisie lub udostępnionych Uczestnikom przez RESZKA Marcin Reszka w jakiejkolwiek innej formie, w tym przekazanych w ramach kursów przygotowujących do egzaminu dla kandydatów na członków rady nadzorczej, doradcy inwestycyjnego– w szczególności
opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony,
nagrania audio i video (dalej Materiały szkoleniowe) przysługują RESZKA Marcin Reszka oraz
podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 t.j. ze zm.).
2. RESZKA Marcin Reszka udziela Uczestnikowi niewyłącznej, odpłatnej licencji na indywidualną eksploatację przekazanych mu Materiałów szkoleniowych w celu osobistego przygotowania się do egzaminu w ramach wykupionych usług szkoleniowych w okresie trwania usług
szkoleniowych dla Uczestnika.
3. Pakiety szkoleniowe zawarte w poszczególnych kursach mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy
1. Z uwagi na zawarcie niniejszej Umowy poza lokalem Uczestnik ma prawo odstąpić od
Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od
Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Usługa opisana na stronie jako „pakiet szkoleniowy” jest materiałem szkoleniowym przeznaczonym do samodzielnej nauki, który jest przygotowany imiennie i nie jest rzeczą prefabrykowaną. Każda strona wydruku zawiera imię i nazwisko Uczestnika, a elektroniczny program
do nauki umieszczony na płycie CD lub pendrive zawiera wbudowane dane Uczestnika. Zgodnie z tym po zamówieniu i odbiorze przesyłki nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
Ustawa o prawach konsumenta:
„Art. 38. prawa konsumenta
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.”
3. W odniesieniu do kursów w formie „pakietu szkoleniowego” Uczestnik niniejszym oświadcza, że wyraża wolę, aby RESZKA rozpoczął wykonanie swych usług przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc przed upływem 14
dni od dnia zawarcia przez Uczestnika tej umowy.

4. Uczestnik niniejszym oświadcza, że został poinformowany o tym, że:
a) będzie zobowiązany do zapłaty za całość kursu, ze względu na to, że wykonanie wszystkich
usług po stronie RESZKA wyraża się w przygotowaniu i przesłaniu materiałów szkoleniowych,
b) po wykonaniu przez Reszka usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu pakietu
szkoleniowego, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, traci prawo do odstąpienia od
umowy.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne normy i przepisy prawa polskiego o charakterze
bezwzględnie obowiązującym.
2. Niniejszy Regulamin, oraz żadne jego postanowienie nie może być interpretowane w sposób,
który ogranicza lub w sposób niedopuszczalny modyfikuje prawa przysługujące konsumentom
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Ewentualne spory nierozwiązane w drodze reklamacji lub polubownie, rozstrzygać będzie
Sąd właściwy miejscowo, rzeczowo i funkcjonalnie zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

