
REGULAMIN PROWADZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH ONLINE 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki 
zawierania Umów, płatności, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest PRAGMATIC.STUDIO Sp. z o.o., al. Wojska 
Polskiego 8/51, 70-471 Szczecin, NIP: 5252584635. 

§2 
Definicje 

1. Organizator - PRAGMATIC.STUDIO Sp. z o.o. 
2. Usługi Szkoleniowe - przygotowanie i prowadzenie szkoleń indywidualnych i grupowych 

online. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju  szkoleń są dostępne w na stronie 
www.pragmatic.studio 

3. Zamawiający - osoba fizyczna lub przedsiębiorca na prawach konsumenta 
zakwalifikowany na szkolenie, który zgłosi się do udziału w szkoleniu za pomocą 
Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pragmatic.studio w zakładce 
konkretnego szkolenia oraz dokona wpłaty za szkolenie. Wysłanie Formularza 
Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w 
niniejszym Regulaminie. 

4. Uczestnik - zamawiajacy lub osoba fizyczna zgłoszona przez zamawiającego. 
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, 
że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

§3 
Wymagania wstępne i parametry techniczne 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie urządzenia (komputer stacjonarny 

lub laptop) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: 
Google Chrome lub Mozilla FireFox. Administrator zaleca używanie najnowszych wersji 
przeglądarki Google Chrome.  Wystarczy dowolne łącze internetowe o prędkości 
minimum 5 Mb/s. Dla porównania, mobilne łącze internetowe 3G osiąga prędkość 28 
Mb/s, podczas gdy 4G osiąga prędkość do 300 Mb/s. Najniższe dostępne na rynku łącza 
stałe operują z prędkością 60 Mb/s. 

2. Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki: 
- włączona obsługa ciasteczek (cookies), 
- włączona obsługa JavaScript, 
- zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player (najnowsza wersja). 

http://www.pragmatic.studio/
http://www.pragmatic.studio/


3. Szkolenia są prowadzone za pośrednictwem komunikatora ZOOM. Celem poprawnego 
korzystania, konieczna jest instalacja bezpłatnego oprogramowania na komputer: 
https://zoom.us/download. Zalecane jest korzystanie ze słuchawek i mikrofonu. 

4. Szkolenie przeznaczone jest dla osób potrafiących uruchomić komputer, ściągnąć 
aplikację z internetu oraz zainstalować ją na komputerze. Uczestnik nie musi być 
doświadczonym użytkownikiem komputerów i systemów informatycznych. 

§4 
Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i płatności 

1. Zgłoszenie się na szkolenie oraz dokonanie wpłaty stanowi akceptację regulaminu 
prowadzenia usług szkoleniowych online. 

2. Zgłoszenie się na szkolenie oraz dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z zawarciem 
umowy uczestnictwa w szkoleniu. 

3. Dane podane w formularzu zgłoszenia na Szkolenie są danymi do faktury i do 
wystawienia zaświadczenia. 

4. Cena Szkolenia jest wyrażona w PLN. Cena wskazana na stronie jest ceną netto, która 
W Formularzu Zgłoszeniowym zostaje powiększona o należny podatek VAT - 23%. 

5. Płatność za szkolenia następuje za pośrednictwem platformy przelewy.24 lub przelewem 
bankowym na wskazane konto bankowe PRAGMATIC.STUDIO Sp. z o.o. 
Millennium - Centrum Rozliczeniowe 
35 1160 2202 0000 0003 3318 6444 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez 
podania przyczyn. 

7. Odstąpienie od umowy następuje po przesłaniu podpisanego skanu oświadczenia 
odstąpienia od umowy na adres e-mail contact@pragmatic.studio 

8. Pragmatic.Studio nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonane przez niego płatności 
używając takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający. Warunkiem 
zwrotu jest podpisanie faktury korygującego zamówienia.  

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli Pragmatic.Studio 
wykonał usługę za zgodą Zamawiającego.  

§5 
Reklamacje 

1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług 
Szkoleniowych w terminie siedmiu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia lub w 
trakcie szkolenia. 

2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej, e-mailem na 
adres e-mail contact@pragmatic.studio 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 
1. Dane osobowe i rozliczeniowe Zamawiającego, 
2. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), 
3. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, 



4. oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora 
4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni 

roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w 
przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania 
reklamacji może ulec wydłużeniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli 
reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 5 pkt 1 lub 
jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu. 

§6 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 i zostaje wprowadzony na czas 
nieokreślony. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują 
od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed 
wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie 
zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 


