
Regulamin korzystania ze szkoleń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(e-learning) z dnia 1 kwietnia 2020 r. 
 

§ 1. Przedmiot regulaminu 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze szkoleń z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość organizowanych przez Instytucję Szkoleniową I-Consulting Izabela Moczko, Iwona 

Moczko-Danielczok sp. j. 
2. Szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość służą kształceniu zawodowemu. 
3. Przesłanie formularza zgłoszenie na szkolenie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość jest równoznaczne z akceptacją  postanowień  niniejszego Regulaminu. 
 

 § 2. Słownik pojęć 
  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Instytucja Szkoleniowa – należy przez to rozumieć I-Consulting Izabela Moczko, Iwona Moczko-
Danielczok sp. j. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska, NIP 641-23-68-221, KRS 0000249122 
 
2) Zamawiający – należy przez to rozumieć  podmiot, który zakupił  u Instytucji Szkoleniowej szkolenie  
przeznaczeniem dla siebie lub osób trzecich; 
 

3) Uczestniku szkolenia – należy przez to rozumieć  osobę zgłoszoną przez Zamawiającego na szkolenie 
 
4) Formularz zgłoszenia – formularz zgłoszenia na szkolenie z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (e-learning) - umowa 
 
5) Szkolenie– należy rozumieć  szkolenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
(szkolenie e-learningowe) w tym: materiały szkoleniowe online  (prezentacja Power Point i ewentualne 

załączniki);  wykład on-line (nagranie audio-wizualnej); webinar (szkolenie online realizowane z pomocą 
technologii webcast, umożliwiające dwustronną komunikację). 
 

§ 3 Rejestracja i przebieg szkolenia 
 
1. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na wybrane szkolenie przesyłając wypełniony formularz 
zgłoszenia, a zgłoszony uczestnik załącznik nr 1 (do formularza zgłoszenia)– formularz danych uczestnika. 

2. Oferta szkoleń  znajduje się na stronie internetowej www.i-consulting.com.pl należącej do Instytucji 
Szkoleniowej. Określa tematykę, zakres szkolenia, formę uczestnictwa, koszt szkolenia, a w przypadku 
szkolenia w formie webinarów  termin szkolenia. 

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia. 

4. Na podany w „formularzu danych uczestnika” adres emailowy Uczestnik otrzymuje wiadomość o dostępie  
do wybranego szkolenia. 

5 Uczestnik informuje instytucję szkoleniową o zakończeniu szkolenia i gotowości do przystąpienia do testu, 

którego zaliczenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

6. Instytucja Szkoleniowa przesyła test, który po wypełnieniu wraz oświadczeniem o jego samodzielnym 
wypełnieniu Uczestnik przesyła (e-mailem, faksem lub pocztą) do Instytucji szkoleniowej. 

7. Za pozytywnie zaliczony test uznaje się test w którym udzielono minimum 50% poprawnych odpowiedzi. 

8. W przypadku nie zaliczenia testu uczestnik ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

9. Uczestnik może przystąpić do testu do 3 miesięcy od dnia udostępnienia szkolenia. 

10. Zaświadczenie wystawiane jest na wzorze Instytucji Szkoleniowej w oparciu o dane z formularza. 
Niezbędne jest podanie przynajmniej  imienia i nazwiska uczestnika, na życzenie Zamawiającego na 

zaświadczeniu mogą być umieszczone dodatkowe dane Uczestnika. 

§ 4 Koszt szkolenia i warunki płatności 

1. Koszt każdego szkolenia  opublikowany jest w ramach oferty na stronie internetowej www.i-
consulting.com.pl lub przesłanej ofert do Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest formularz zgłoszenia. 

3. Faktura Vat będzie wystawiona do 7 dni od dnia udostępnienia/przekazania w zależności od wybranej 
formy: materiałów szkoleniowych/wykładów on-line lub terminu zrealizowania webinaru. 

§ 5 Ochrona własności intelektualnej 
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1. Instytucja szkoleniowa posiada prawa autorskie majątkowe  lub licencje do materiałów edukacyjnych 

powstałych i wykorzystywanych w trakcie szkolenia. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, 
wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest 

zabronione bez uprzedniej zgody Instytucji Szkoleniowej. 

2. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z przesłanych/udostępnionych materiałów edukacyjnych 
w ramach szkolenia wyłącznie na własny użytek, nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie  w celu 
prowadzenia przez Uczestnika działalności, która naruszałaby interes Instytucji Szkoleniowej. 

3. Zamawiający nie nabywa praw autorskich do przesłanych/udostępnionych materiałów edukacyjnych (tj. 
prezentacji, nagrań audiowizualnych)  w ramach szkolenia. 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Instytucja Szkoleniowa jest administratorem danych osobowych przekazanych indywidualnie przez 
uczestników szkolenia (załącznik nr 1 do formularza zgłoszenia) zgodnie z zawartą na nim klauzulą 
informacyjną. 
 
2. W przypadku danych przekazanych (w oparciu o właściwą umowę) przez Zamawiającego  Podmiotem 
Przetwarzającym. 

§ 7 Wymogi techniczne 

1. Wymogi techniczne komputera i programowe dla prawidłowego korzystania ze szkoleń 
 

a) w przypadku  materiałów szkoleniowych: 
-prezentacja Power Point - wymagana przeglądarki prezentacji multimedialnych 
-załączniki – przeglądarka plików pdf 
b) wykład online – odtwarzacz plików MP4 
c) webinar – odbywa się na platformie clickmeeting, która stawia następujące wymagania: 

◦ Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy) 

◦ 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); 
◦ System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana 

najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. 

◦ aktualne  wersje przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. 
◦ dla komunikacji dwustronnej ClickMeeting współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy 

kamerami oraz większością kamer internetowych. Bardziej zaawansowana lub profesjonalna 
kamera może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub sprzętu i musi zostać 

skonsultowana z naszym  
◦ z usługi można także skorzystać na urządzeniach mobilnych, konieczne może być jednak 

pobranie odpowiedniej aplikacji w iTunes App Store lub Google Play Store. 
◦ do korzystania z usługi w pełnym zakresie dźwięku i obrazu podczas konferencji, konieczne jest 

posiadanie kamery internetowej, mikrofonu lub zestawu słuchawkowego, lub głośników 

podłączonych do urządzenia i rozpoznanych przez Twoje urządzenie i nie powinny być one 
jednocześnie używane przez żadną inną aplikację. 

◦  
2.  W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z dostępem do szkolenia Uczestnik powinien 
skontaktować się z Instytucją Szkoleniową która podejmie odpowiednie kroki w celu umożliwienia udziału 
w szkoleniach. 
 

3. Przed zgłoszeniem na szkolenie istnieje możliwość zweryfikowania technicznych możliwości 
Zamawiającego (np. próba webinaru) 
 

 

§ 8 Odpowiedzialność Instytucji Szkoleniowej:   

1. Instytucja Szkoleniowa nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Uczestnika jakichkolwiek 
szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością  korzystania ze szkoleń, w tym za utratę danych, 
opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, 

nieprawidłową  transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez 
czynniki od Instytucja Szkoleniowej niezależne. 
 

2. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:  awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym 
międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub 
nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,  przerwy w dostawie energii 
elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni 



są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana 

przyczyna zewnętrzna, za którą Instytucja Szkoleniowa nie odpowiada, 
 

§ 9.  Reklamacje 
1. Zamawiający lub uczestnik szkolenia  może reklamować  zakłócenia w szkoleniu, zgłaszając dysfunkcje 
niezwłocznie Instytucji szkoleniowej telefonicznie, e-mailowo. 
 

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia 
reklamacji, jednak Instytucja Szkoleniowa  zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, 
jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez 
Zamawiajacego lub Uczestnika do wskazówek udzielanych na bieżąco przez Instytucję Szkoleniową. 
 
 

 § 10. Postanowienia końcowe 

 1.  Instytucja Szkoleniowa zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony 
Regulamin zostanie udostępniony będzie na stronie Instytucji Szkoleniowej. Zamawiający i uczestnik  jest 
zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeżeli korzysta ze szkoleń. 
 
2. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze 
szkoleń. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji 

Regulaminu Uczestnik 

 
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują  przepisy prawa polskiego, w 
szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

 

 

 

 

 


