
 

 

 

Regulamin Kursów Kompetencyjnych 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem Kursów Kompetencyjnych jest Warszawska Szkoła Reklamy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szolc-

Rogozińskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Go-

spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000167591, NIP: 9512004632, REGON: 016757707, która jest 

podmiotem odpowiedzialnym za realizację Kursów. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Kursach Kompetencyjnych zwanych dalej Kursami. 

3. Uczestnikiem Kursów może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po rejestracji i 

dokonaniu wpłaty na konto Organizatora wskazanego na stronie internetowej www.akademiareklamy.edu.pl podpisze w siedzi-

bie Organizatora Umowę o realizację danego Kursu. 

4. Podstawą zaliczenia Kursu jest obecność na minimum 70% zajęć stacjonarnych. 

 

§ 2 

Prawa i obowiązki Uczestnika Kursu 
 

1. Uczestnik Kursu ma prawo do: 

a) uczestniczenia w Kursie w pełnym wymiarze godzin zgodnie z przedstawionym przez Organizatora planem i progra-

mem, 

b) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Kursie potwierdzającym odbycie Kursu oraz zdobycie umiejętności wynikających 

z programu Kursu, 

c) rezygnacji z Kursu podczas jego trwania zgodnie z § 2 pkt. 3 ppkt. b niniejszego regulaminu. 

 

2. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, 

b) uczestnictwa w Kursie w pełnym zakresie przewidzianym planem i programem Kursu, 

c) regularnego, punktualnego oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

d) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności. 

 

3. Rezygnacja i skreślenie z listy Uczestników Kursu 

a) W przypadku gdy Uczestnik Kursu będzie nieobecny na więcej niż 30% godzin zajęć Kursu, może zostać skreślony przez 

Organizatora z listy Uczestników Kursu. Skreślonemu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosz-

tów z tytułu opłaty za Kurs. 

b) Uczestnik Kursu, który zrezygnował z udziału w Kursie jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia na formula-

rzu Organizatora w jego siedzibie. Uczestnikowi rezygnującemu z kursu (nie skreślonemu z listy Uczestników) przysługu-

je prawo do zwroty kosztów w wysokości 50% wartości niewykorzystanych godzin Kursu. Powyższe dotyczy złożenia re-

zygnacji przed wykorzystaniem 30% czasu przeznaczonego na realizację Kursu. 

c) W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora Kursów Uczestnikowi przysługuje prawo do wy-

korzystania zaległych godzin w ramach planu i programu Kursu. 

 

§ 3 

Prawa autorskie 
 

Uczestnik Kursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 

1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach interne-

towych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowa-

dzania do obrotu. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, o czym niezwłocznie po-

informuje Uczestników Kursu. 

2. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą zarządu Organizatora w dniu 2 lutego 2015 r. i obowiązuje od dnia 2 lutego 2015 r.. 


