REGULAMIN SZKOLEŃ AKADEMII STOSOWANIA PRAWA
1. Podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest okazanie oryginału lub kopii
potwierdzenia wpłaty za udział w szkoleniu. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy
i terminu płatności za udział w szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem
szkolenia.
2. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów, poczęstunków czasie przerw
oraz obiadów. Ceny nie zawierają kosztów podróży ani ewentualnego noclegu.
3. Osobie zgłoszonej na szkolenie przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w
szkoleniu najpóźniej w terminie do 10 dnia kalendarzowego przed dniem szkolenia.
4. W przypadku odwołania uczestnictwa w szkoleniu później niż na 10 dni kalendarzowych
przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi.
5. Niewzięcie udziału w szkoleniu, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż
wskazany w pkt 3) powyżej spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa na które
wystawiona zostanie faktura Vat z obowiązkiem zapłaty przez firmę zgłaszającą daną osobę
na szkolenie, a widniejącą w przysłanym formularzu zgłoszeniowym.
6. Oświadczenie dotyczące odwołania uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej
i dostarczenia do biura Akademii Stosowania Prawa ul, Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa w
terminie wskazanym w pkt 3) powyżej.
7. Akademia Stosowania Prawa zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn
niezależnych oraz dokonania zmian w programie, a także zmiany miejsca odbycia się
szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy Uczestnikom wpłacone opłaty na
poczet szkolenia.
8. Akademia Stosowania Prawa wystawi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
9. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów wyłącznie do
swojego użytku.
10. Wypełniając formularz zgłoszeniowy w części „Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika
szkolenia”, osoba przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu szkolenia
w formie nagrania obrazu i dźwięku oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku,
jako uczestnika szkolenia, w filmie promującym Akademię Stosowania Prawa (ul. Śniadeckich
17, 000-654 Warszawa), jaki powstanie w wyniku wykorzystania między innymi fragmentów
nagrania przedmiotowego szkolenia. Akademia Stosowania Prawa wykorzystywać będzie
przedmiotowy film promocyjny (a także jego opracowania i pojedyncze kadry) w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez ww. firmę
działalnością. Film promocyjny będzie rozpowszechniany między innymi w sieci WWW, w
telewizji, oraz na publicznych prezentacjach a także będą rozpowszechniane w formie
utrwaleń na nośnikach (w tym nośnikach cyfrowych); a jego fragmenty będą wykorzystywane
jako elementy materiałów drukowanych i lub strony WWW Akademii Stosowania Prawa.
11. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do treści zamieszczonych na stronie
www.akadmiastosowaniaprawa.com.pl i jej podstronach, w tym do programów
szkoleniowych oraz wszelkich przekazanych podczas szkoleń materiałów szkoleniowych
przysługują
podmiotowi:
Kancelaria
Prawna
Monika
Drab
Grotowska
z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 17. Pobieranie (ściąganie) tych treści ze strony
lub wykorzystywanie ich w innych celach niż przeglądanie strony WWW, a także powielanie
jej w całości lub części w formie drukowanej lub elektronicznej, jak i publiczne

rozpowszechnianie jej treści na innych stronach internetowych lub w ramach działalności
zarobkowej lub zawodowej korzystającego - wymaga uzyskania pisemnej i odpłatnej licencji
od właściciela praw. Naruszenie praw autorskich lub osobistych twórcy i właściciela strony
wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej i cywilnej, w tym zapłaty odszkodowania w
wysokości określonej w przepisach prawa, czego będziemy dochodzić w przypadku naruszeń
naszych praw.

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

