
REGULAMIN KURSÓW 

PROGRAMOWANIA ONLINE Z INSTRUKTOREM 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Niniejszy regulamin Kursów programowania online z Instruktorem, dalej jako 
„Regulamin” określa warunki przeprowadzania kursów programowania online z 
Instruktorem.  

2. Organizatorem Kursów programowania online z Instruktorem, nazywanego dalej 
również jako „Kursem” – jest Fabryka Naukowców Sp. z o.o. z/s w Gliwicach przy ulicy 
Ziemowita 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy pod nr KRS 
0000486954, o kapitale zakładowym w wysokości 16.000,00 zł, REGON: 243429166, 
NIP: 6312651526, biuro@fabrykanaukowcow.pl zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem Kursów mogą być jedynie dzieci w wieku 8-18 lat. 
4. Udział w Kursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 
5. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki 

uczestnictwa w Kursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. 
6. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w kursie, Zgłaszający 

winien zapoznać się z Regulaminem. 
7. Zawarcie umowy następuje poprzez wysłanie Zgłoszenia i dokonania zapłaty za Kurs w 

terminie 5 dni od dnia wysłania Zgłoszenia. Warunkiem zawarcia umowy jest 
akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego. 

8. Jeżeli po upływie okresu wskazanego w ust.7 powyżej, Zamawiający nie opłaci Kursu,  

umowa ulega rozwiązaniu. 

9. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez 
Administratora objęte są Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies. 
 

§ 2 

Definicje 

1. Serwis- platforma dostępna pod adresem internetowym: 
https://kursyonline.fabrykanaukowcow.pl/ stanowiąca serwis internetowy, 
umożliwiający Użytkownikom sieci Internet korzystanie z platformy edukacyjnej.   

2. Konto – dostępne dla danego Użytkownika, po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) 
miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego możliwe jest wprowadzenie i 
zarządzanie danymi, wzajemny kontakt pomiędzy osobami zarejestrowanymi w 
serwisie, przesyłanie plików, korzystania z forum i czatu, a także dokonywanie działań 
i operacji związanych z funkcjonowaniem w serwisie przy użyciu narzędzi 
udostępnionych mu przez Administratora. 

3. Zgłoszenie- wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na 
stronie https://www.fabrykanaukowcow.pl/. 

4. Administrator- właściciel serwisu- Fabryka Naukowców spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach /44-100/, ul. Ziemowita 1, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000486954. Administrator serwisu jest 
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również Administratorem danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w 
serwisie. 

5. Zgłaszający – rodzice, opiekunowie prawni lub osoby przez nich uprawnione, 
wysyłające Zgłoszenie. 

6. Uczestnik- wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. dzieci w wieku 8-18 lat. 
7. Instruktor- osoba fizyczna prowadząca w imieniu Organizatora zajęcia. 
8. Umowa – umowa pomiędzy Zgłaszającym, a Organizatorem, zawierana celem 

skorzystania z usług świadczonych w serwisie, zawierana poprzez akceptację 
Regulaminu. 
 

§ 3 

    Zgłoszenie 

1. W celu wzięcia udziału w Kursie, Zgłaszający powinien zarejestrować się na stronie 
https://www.fabrykanaukowcow.pl/ poprzez poprawne wypełnienie formularza. 

2. Zgłaszający jest zobowiązany podać swoje dane, w tym swój adres e-mail, 
potwierdzając jednocześnie, że jest dysponentem tego adresu i będzie dysponentem 
przedmiotowego adresu przynajmniej do końca trwania kursu. 

3. Zgłaszający, przesyłając Organizatorowi prawidłowo wypełniony formularz 
zgłoszeniowy, wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji związanych z 
udziałem w Kursie, na podany adres e mail, na który Organizator będzie przesyłał także 
informacje dotyczące Kursu, w tym dane dostępowe do serwisu. 

4. Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje na podany przez siebie adres e-
mail potwierdzenie rezerwacji. 

5. W serwisie https://kursyonline.fabrykanaukowcow.pl/ konto zakłada Instruktor, 
wskazując dane Uczestnika.  

6. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i 
zgodnie z rzeczywistym stanem. 

7. Zgłaszający oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda 
rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do 
wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany 
będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi. 

§ 4 

Warunki korzystania z kursów 
 

1. Kurs prowadzi Instruktor, w którym biorą udział tylko Uczestnicy.  
2. Maksymalna ilość Uczestników na każdym kursie wynosi 10 osób.  
3. Ceny Kursów oraz harmonogram płatności wskazane są każdorazowo przy danym 

Kursie na stronie https://www.fabrykanaukowcow.pl/kursy-programowania-

online-z-instruktorem. 

4. Wykupując Kurs, Uczestnik uzyskuje prawo do 15 zajęć w trybie online, 
odbywających się raz w tygodniu przez kolejne 15 tygodni w wyłączeniem  dni 
ustawowo wolnych od pracy. Każde zajęcia trwają 90 minut.  

5. Szczegółowy harmonogram Kursu zostanie wysłany na adres e-mail Zgłaszającego. 
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6. Dokładny program i zakres Kursów znajduje się na stronie 
https://www.fabrykanaukowcow.pl/kursy-programowania-online-z-instruktorem.  

7. Zajęcia prowadzone są przy użyciu aplikacji Zoom. 
8. Uczestnik przed zajęciami otrzyma na e-mail wskazany w Zgłoszeniu link do zajęć 

oraz instrukcje instalacji niezbędnego oprogramowania. 
9. Zajęcia nie są nagrywane i nie jest utrwalany wizerunek Uczestnika.  
10. Po każdych zajęciach, przez 30 minut, Instruktor pozostaje do dyspozycji Uczestników, 

celem wyjaśnienia wątpliwości, dodatkowej pomocy czy sprawdzenia projektów. 
11. Po zakończeniu każdego Kursu, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną certyfikat. 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział w co najmniej 80% zajęć. 
12. Uczestnik Kursu, aby móc korzystać z zajęć powinien posiadać sprawy komputer z 

dostępem do sieci Internet oraz zainstalowane aplikacje zgodnie z wybranym kursem.  
13. Szczegółowe wymagania sprzętowe, niezbędne do prawidłowego korzystania z zajęć, 

znajdują się na stronie https://www.fabrykanaukowcow.pl/kursy-programowania-
online-z-instruktorem.  

14. W przypadku nieobecności na zajęciach, wpłaty za niewykorzystane zajęcia nie są 

zwracane. Natomiast materiały z zajęć są przekazywane Uczestnikowi w celu 

samodzielnej realizacji. W takim przypadku Uczestnik może skorzystać z dodatkowych 

konsultacji z Instruktorem. 

 
§ 5 

              Warunki korzystania z serwisu 

1. Korzystania z serwisu w ramach Kursu jest bezpłatne. 
2. Dostęp do serwisu po uprzednim założeniu konta jest nieograniczony w czasie. 
3. Zgłaszającemu ani Uczestnikowi nie przysługuje możliwość odsprzedaży dostępu do 

serwisu ani otrzymania rekompensaty pieniężnej za niekorzystanie z niego. 
4. Administrator zastrzega, że mogą pojawiać się tymczasowe przerwy w działaniu 

serwisu w wyniku jego konserwacji oraz wprowadzenia w nim zmian. 
5. Zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, 

jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób 
trzecich w związku z wprowadzonymi danymi osobowymi, w tym e-mail oraz danymi 
wrażliwymi.    

6. Zgłaszający oraz Uczestnik jest odpowiedzialny za utrzymanie w poufności 
indywidualnego hasła umożliwiającego mu logowanie się do serwisu.    

7. Poprzez zalogowanie się do portalu Zgłaszający ani Uczestnik nie nabywa prawa 
własności, ani żadnych innych praw do serwisu poza uprawnieniem do korzystania z 
niego w granicach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

8. Podczas korzystania z serwisu, a w szczególności podczas korzystania z forum i czatu, 
Uczestnik nie może rozpowszechniać w serwisie treści powszechnie uważane za 
obelżywe.  

9. Zgłaszający lub Uczestnik podczas korzystania z serwisu nie mogą przekazywać innym 
Uczestnikom żadnych treści o charakterze handlowym, promocyjnym, 
marketingowym. 

 

§ 6 
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Realizacja umowy 

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami 
określonymi w ofercie dostępnej na stronie 
https://www.fabrykanaukowcow.pl/kursy-programowania-online-z-instruktorem.  

2. Umowa o świadczenie usług oferowanych w serwisie jest zawierana na czas określony 
tj. 15 tygodni, licząc od rozpoczęcia pierwszych zajęć. 

3. W przypadku problemów z przeprowadzeniem zajęć, wynikających z nieprawidłowego 
działania sprzętu Instruktora przez co najmniej 15 minut i mających wpływ na realizację 
zajęć, zajęcia zostaną zrealizowane w całości ponownie, w nowym ustalonym terminie. 
Z kolei w razie problemów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ale trwających 
poniżej 15 minut, zajęcia zostaną przedłużone o czas wynikający z nieprawidłowego 
działania sprzętu Instruktora.   

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego lub 
Uczestnika, Administrator uprawniony jest do jej rozwiązania w trybie 
natychmiastowym. 

5. Administrator może usunąć Konto lub poszczególne usługi Serwisu w przypadku, gdy: 

• Zgłaszający lub Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek dobra i prawa osób trzecich lub 
Administratora; 

• Zgłaszający nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w 
Regulaminie i zgłosił żądanie usunięcia danych lub wypowiedział umowę; 

• Zgłaszający lub Uczestnik podejmuje działania, które mogą nosić znamiona 
ingerowania w prawidłowe funkcjonowanie serwisu. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresów usług świadczonych w 
ramach serwisu. O zmianie tej Administrator informować będzie na stronie głównej 
serwisu oraz w niniejszym Regulaminie 

§ 7 

Prawo odstąpienia oraz rezygnacji od umowy przez Zgłaszającego 

1. Zgłaszający, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w 
terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. 

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres 
korespondencyjny lub adres e-mail Organizatora przed jego upływem. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Klientowi wszystkie 
otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany 
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie 
złożone przez Zgłaszającego po rozpoczęciu świadczenia przez Organizatora, to 
zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot 
proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zgłaszającym, którzy 
nie zawierają umowy jako konsument. 

4. Zgłaszający ma możliwość rezygnacji z Kursu po złożeniu pisemnego oświadczenia woli 

w wersji papierowej lub elektronicznej na adres mailowy Organizatora, z zachowaniem 
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okresu wypowiedzenia 30 dni. Data złożenia rezygnacji jest liczona od dnia odebrania 

przez Organizatora korespondencji w formie listownej lub elektronicznej. Zaprzestanie 

uczestnictwa w Kursie nie jest równoznaczne z rezygnacją z Kursu.  

5. W przypadku rezygnacji przez Zgłaszającego z Kursu po terminie wskazanym w ust. 1 
powyżej, Organizator zwróci wniesione przez Zgłaszającego opłaty pomniejszone o 
przeprowadzone zajęcia oraz obciąży Zgłaszającego kwotą w wysokości 200 zł, 
stanowiącą równowartość uzasadnionych kosztów, które Organizator pokrył w 
związku z organizacją Kursu. 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2018.1191) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw 
majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie jest Fabryka Naukowców 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach /44-100/, ul. 
Ziemowita 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000486954. 

2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i 
znaków towarowych zamieszczonych w serwisie jest Fabryka Naukowców spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach /44-100/, ul. Ziemowita 1, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000486954. 

3. Wszelkie prawa do serwisu internetowego znajdującego się w domenie: 
https://kursyonline.fabrykanaukowcow.pl/ oraz jego poszczególnych elementów są 
zastrzeżone na rzecz Fabryka Naukowców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gliwicach /44-100/, ul. Ziemowita 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000486954. Korzystanie z Serwisu przez Uczestnika nie oznacza 
uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. 

4. Organizator poucza Uczestników, że powielanie i rozpowszechnianie treści 
zamieszczonych w serwisie bez zgody Organizatora stanowi naruszenie 
przysługujących Organizatorowi praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność 
cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 
 

§ 9 

   Odpowiedzialność 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 

• szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które nie 
odpowiada; 

• wadliwe działanie niezależnych od Administratora urządzeń lub systemów; 

• działania siły wyższej lub innych czynników od Administratora niezależnych; 

• konsekwencje w związku z podaniem przez Uczestnika, podczas rejestracji a 
także przy wprowadzaniu danych wrażliwych danych niezgodnych ze stanem 
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faktycznym, niekompletnych, nieaktualnych, lub brakiem aktualizacji tych 
danych; 

• szkody spowodowanej naruszeniem przez Użytkowników w związku z 
korzystaniem z Serwisu: praw osób trzecich, Regulaminu, powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa; 

• skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Uczestnika; 

• szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego 
niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora 
lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie 
zapobiec; 

§ 10 

  Reklamacje 

1. Jeżeli w trakcie umowy Zgłaszający stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo 
jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora. 

2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 14 
dni od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia lub nieprawidłowości, sprecyzowane 
żądanie oraz dane kontaktowe Zgłaszającego. Reklamacja winna obejmować 
niezbędne informacje do rozstrzygnięcia reklamacji. 

4. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni licząc od daty jej 
otrzymania. 

§ 11 

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 

1. Korzystanie przez Uczestników z Serwisu wymaga podania danych osobowych oraz 
wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W 
tym przypadku podanie danych osobowych przez Zgłaszającego jest całkowicie 
dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować 
niemożliwością skorzystania z usług oferowanych przez Administratora Serwisu. 

2. Jeżeli Uczestnik dobrowolnie umieszcza wpisując swoje dane do serwisu, tym samym 
wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do Administratora w celu 
zrealizowania usługi przechowywania tych danych. Powyższe potwierdzenia przy 
rejestracji lub uzupełnienia danych w Koncie Uczestnika. 

3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia 
Zgłaszającego jakie przysługują mu na gruncie ochrony danych osobowych określone 
zostały szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej się w klauzuli informacyjnej 
udostępnionej przy rejestracji. 
 

§ 12 

Informacje dodatkowe 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
prawa polskiego. 



2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu mające 
związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
 

 

 

 


