
REGULAMIN WEBINARIÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ PRETIUM Z SIEDZIBĄ WE 
WROCŁAWIU, Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław 

Przed przystąpieniem do rejestracji na Webinarium – Uczestnik jest zobowiązany uważnie 
zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Uczestnik potwierdza, że 
zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej 
przestrzegania. 

 

§1. Zgłoszenie uczestnictwa na usługę Webinaru 

1. W celu rejestracji na Webinarium Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz 

zgłoszeniowy w formie online zawarty na stronie 

https://www.fundacjapretium.pl/webinar/, podając jej/jego dane: imię i  nazwisko, 

adres poczty elektronicznej. 

2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację 

poprzez zaakceptowanie oświadczenia „Oświadczam że zapoznałem się z 

regulaminem i akceptuję jego warunki”. 

§2. Warunki uczestnictwa w Webinarium i realizacji usługi 

1. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest prawidłowe wypełnienie formularza 

rejestracji oraz opłacenie webinarium. 

2. Udział w webinarium jest płatny zgodnie ze wskazanymi opłatami zamieszczonymi na 

stronie internetowej - www.fundacjapretium.pl/webinar. 

3. Po zakończeniu zgłoszenia uczestnictwa  w Webinarze i uiszczeniu opłaty Uczestnik 

otrzyma link umożliwiający udział w Webinarze na adres e-mail podany przy 

rejestracji. 

4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym przez siebie 

webinarium na 5 dni przed planowaną datą webinaru. 

5. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Webinarze 

osobom trzecim. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie programu i 

terminu Webinaru lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie 

stanowiło naruszenia Regulaminu. 

7. Uczestnik po zakończonym Webinarium uzyska Imienny Certyfikat potwierdzający 

udział w Webinarze. 

 

 

 

 

§3. Warunki płatności za uczestnictwo w Webinarium 

1. Płatności za webinarium można dokonać przelewem elektronicznym, kartą płatniczą i 

debetową, BLIKiem, MasterPass, Visa Checkout 

http://www.fundacjapretium.pl/webinar


§4. Wymagania techniczne 

1. W celu prawidłowego korzystania z usług webinariów należy dysponować pocztą 

elektorniczną, urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w 

przeglądarkę internetową. 

 

§5. Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Webinaru 

występujące po stronie Uczestnika, uniemożliwiające Uczestnikowi wzięcia udziału w 

zaplanowanym Webinarze.  

a. niespełnienie przez zgłoszonego na Webinarium Uczestnika warunków 

technicznych niezbędnych do realizacji usługi, 

b. wadliwe działanie urządzeń 

c. nieprawidłowe podane danych kontaktowych, 

 

§6. Reklamacje 

1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z realizacją Webinaru przez 

Fundację Pretium. Reklamację dotyczące Webinariów należy kierować na adres e-mail: 

biuro@fundacjapretium.pl 

2. Uczestnik wnoszący reklamację powinien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz 

uzasadnienie przyczyny będącego powodem reklamacji. Reklamacje nie spełniające 

tych wymogów nie będą rozpatrywane. 

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych i zawiadamia 

Uczestnika o decyzji na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji. 

 

 

mailto:biuro@fundacjapretium.pl

