Regulamin webinarów Rzeczowo o Prawie
(dalej „Regulamin”)
1. Postanowienia ogólne
1.1. Postanowienia Regulaminu adresowane są do wszystkich osób biorących udział w webinarów
odbywających się w ramach cyklu „Rzeczowo o Prawie”, zwanych dalej łącznie „Webinarem” lub
„Webinarami”.
1.2. Webinary
odbywają
się
online
w
terminach
wskazanych
na
stronie
https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl.
1.3. Organizatorem Webinarów jest Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą
w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000465886, NIP: 725-20-68-627, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Warunki uczestnictwa
2.1. Uczestnikiem Webinaru może być każda osoba zainteresowana tematyką danego Webinaru,
zwana dalej „Uczestnikiem”.
2.2. Liczba Uczestników jest ograniczona i wynosi 500 osób. Organizator w przypadku przekroczenia
tej liczby postara się zapewnić możliwość udziału większej liczby osób, jednak nie może tego
zagwarantować.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji na dany Webinar w
przypadku osiągnięcia wskazanego w punkcie poprzedzającym limitu Uczestników przed upływem
terminu określonego w punkcie 3.1.
2.4. Udział w Webinarach jest bezpłatny, chyba że przy rejestracji na dany Webinar znajdzie się
wyraźna informacja o odpłatnym charakterze z podaniem kwoty za udział.
2.5. W celu udziału w Webinarze konieczna jest uprzednia rejestracja.
2.6. Do udziału w Webinarze konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie adresu e-mail oraz
dysponowanie aktualną wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych lub aplikacją MS
Teams.
3. Rejestracja
3.1. Rejestracja na dany Webinar zostaje otwarta od chwili publikacji informacji o terminie i temacie
danego Webinaru na stronie https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ i trwa do
momentu rozpoczęcia danego Webinaru, z zastrzeżeniem punktu 2.3.
3.2. Rejestracja udziału w Webinarze odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego, dostępnego na podstronie poświęconej danemu Webinarowi.
3.3. Do zarejestrowania udziału w Webinarze wymagane jest podanie danych Uczestnika wskazanych
w powyższym formularzu oraz potwierdzenie ich poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
3.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość z potwierdzeniem udziału w Webinarze wraz z linkiem umożliwiającym udział w nim.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Reklamacje dotyczące organizacji Webinaru mogą być składane przez Uczestników w terminie 14
dni od dnia jej zakończenia drogą elektroniczną na adres info@lubasziwspolnicy.pl lub na adres
siedziby Organizatora.
4.2. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, udzielając
odpowiedzi drogą elektroniczną.
4.3. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym, a w
szczególności danych osobowych osób trzecich, o ile Uczestnik nie jest do tego uprawniony.

