
REGULAMIN E-KONFERENCJI 
 

Kocham Logopedię 

Autyzm. Zaburzenia komunikacji 

 
 
§ 1. ZAKRES REGULAMINU, DEFINICJE  

 
1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania Zgłoszeń na E-Konferencje 

oraz warunki udziału w E-Konferencji. 
2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 
 

Poz. Definicja Znaczenie 

1. E-Konferencja  Konferencja online pt.: „Kocham Logopedię. 
Autyzm. Zaburzenia komunikacji“ organizowaną w 
dniu 10.10.2020 r. na zasadach określonych w 
Regulaminie, 

2. Regulamin  niniejszy dokument określający zasady i warunki E-
Konferencji, określający prawa i obowiązki 
Organizatora, Użytkownika i Uczestnika 

3. Organizator Team23 Sp. z o.o. NIP: 9512504903, Regon: 
386650724, ul. Bajaderki 4/30, 02-776 Warszawa 

4. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która korzysta z usług Organizatora, na zasadach 
określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa 

5. Uczestnik Osoba fizyczna lub osoby biorące udział w E-
Konferencji, wskazane przez Użytkownika. 

6. Zgłoszenie czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika 
do udziału w E-Konferencji za pomocą Formularza 

7. Formularz  interaktywny Formularz umożliwiający złożenie 
Zgłoszenia na E-Konfernecję oraz określający 
warunki Umowy, w tym warunki uczestniczenia w E-
Konfererncji oraz wymaganych płatności z tego tytułu 

8. Dane osobowe dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby 
fizycznej 

9. Umowa umowa zawierana na odległość, dotycząca udziału w 
E-Konferencji osób wskazanych w Formularzu 
zgłoszeniowym 

10 Siła wyższa zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o 
charakterze przypadkowym lub naturalnym 
(żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria 
zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie 
chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub 
wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym 
cyberataki), epidemia 



11. Konsument osoba fizyczna o której mowa w art. 221 Kodeksu 
cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca 
z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową. 

 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE O E-KONFERENCJI 
 

1. E-Konferencja odbędzie się w dniu 10.10.2020 r. pod adresem internetowym: 
https://moja.akademialogopedy.pl 

2. Na E-Konferencje obowiązują: zapisy, limit miejsc i opłata. 
3. Wszelkie informacje dotyczące organizacji E-Konferencji, w tym programu, 

patronów, prelegentów, opłat należy szukać na stronie internetowej E-
Konferencji: https://kochamlogopedie.pl 

 
§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W E-KONFERENCJI, PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

1. Zgłoszenie na E-Konferencje są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem 
Formularza dostępnego pod adresem internetowym: 
https://kochamlogopedie.pl/. Po kliknięciu "Dołączam" Użytkownik zostanie 
przekierowany do sklepu na stronie https://akademialogopedy.pl/ gdzie może 
dokonać zakupu biletu na E-Konferencję. 

2. W celu udziału w E-Konferencji niezbędne jest zawarcie Umowy pomiędzy 
Użytkownikiem a Organizatorem oraz uiszczenie kosztów udziału w E-
Konferencji. 

3. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika 
Formularza, akceptację treści Regulaminu oraz przesłanie Zgłoszenia online do 
Organizatora. 

4. Dokonując Zgłoszenia Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do działania 
w imieniu i na rzecz zgłaszającego w zakresie zawarcia Umowy z 
Organizatorem oraz zapoznał się z treścią Regulaminu i dokonuje akceptacji 
jego treści. 

5. Wysłanie Zgłoszenia dokonuje się poprzez wybranie przycisku oznaczonego 
„Kupuję i płacę”. Po kliknięciu w ten przycisk powstaje obowiązek zapłaty 
wynagrodzenia za uczestnictwo w E-Konferencji. 

6. Po wysłaniu Zgłoszenia na adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie 
wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie Zgłoszenia. 

7. Brak udziału w E-Konferencji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku dokonania 
zapłaty za udział. 

8. Zgłoszenie możliwe jest do dnia, w którym odbywa się E-Konferencja. 
9. Organizator uprawniony jest do wstrzymania Zgłoszeń bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności w przypadku wyczerpania 
maksymalnej liczby miejsc. 

10. Organizator ustala plan E-Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim 
zmian, także w dniu, w którym odbywa się E-Konferencja, w tym ma prawo do 
zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu E-
Konferencji nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec 
Organizatora. 

http://www.moja.akademialogopedy.pl/
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11. Organizator uprawniony jest do zmiany terminu odbywania się E-Konferencji, a 
także odwołania E-Konferencji bez podania przyczyny. Powyższe okoliczności 
nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora 

12. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w E-Konferencji w sposób 
nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia E-Konferencji 
oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także 
naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub 
uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników, lub osób trzecich. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika 
od streamingu online przy nieporządnym zachowaniu Uczestnika w trakcie E-
Konferencji. 

14. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z 
przeprowadzonej E-Konferencji, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie 
mogą być zbierane w formie ankiet dostępnych w formie elektronicznej. 

15. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące E-Konferencji. 
16. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, 

funkcjonalności E-Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia 
jakości realizowanej E-Konferencji. 

17. Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w E-Konferencji. 
 
§ 4. KOSZT UCZESTNICTWA W E-KONFERENCJI 
 

1. Udział w E-Konferencji jest płatny. 
2. Opłata uwzględnia podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami 
3. Koszt udziału w E-Konferencji określony jest na etapie dokonywania 

Zgłoszenia. Opłata obejmuje:  
a. dostęp do platformy edukacyjnej na której będzie można obejrzeć „na 

żywo” E-Konferencję w dniu E-Konferencji, 
b. dostęp przez kolejnych 7 dni licząc od dnia odbycia się E-Konferencji do 

wszystkich nagrań wykładów i udostępnionych materiałów 
elektronicznych na stronie internetowej E-Konferencji,  

c. możliwość zadawania pytań z wykorzystaniem środków komunikacji 
wskazanych przez Organizatora (bez gwarancji uzyskania odpowiedzi) 
– prelegenci będą na niektóre z nich odpowiadać w czasie E-Konferencji 
podczas sesji pytań i odpowiedzi. 

4. W przypadku, jeżeli Użytkownik korzysta ze zwolnienia z podatku VAT należy 
przesłać do Organizatora stosowne oświadczenie w terminie nie później niż na 
7 dni przed datą E-Konferencji.  

 
§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Użytkownik ma możliwość wyboru dwóch form płatności: przelewem 
tradycyjnym bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora lub płatność 
online za pośrednictwem firmy Tpay.  

2. W przypadku wyboru płatności na podstawie przelewu tradycyjnego płatności 
należy dokonać w terminie 7 dni roboczych na rachunek bankowy:  
05 1020 1169 0000 8402 0315 2295, Team23 Sp. z o.o. w tytule wpisując numer 
zamówienia. 



3. W przypadku wyboru płatności online po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę” 
Użytkownik zostanie przekierowany automatycznie do systemu płatności 
online. Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi 
się na portalu płatności. 

4. Faktura zostanie wystawiona w terminie wynikającym z przepisów prawa 
podatkowego i wysłana na podany w Zgłoszeniu adres e-mail – w przypadku 
płatności online - od razu (automatycznie), w przypadku przelewu tradycyjnego 
- w dniu zaksięgowania płatności. 

5. W przypadku braku dokonania zapłaty online, pomimo wybrania takiej formy 
płatności, Zgłoszenie będzie w stanie: „Oczekiwanie na płatność” Organizator 
jest uprawniony do przesłania na adres e-mail podany w Formularzu link do 
dokończenia płatności.  

6. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. 
 
 
§ 6. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 

1. Warunkiem technicznym udziału w E-Konferencji jest posiadanie przez 
Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie 
sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki 
internetowej w aktualnie wspieranej wersji), dostępu do Internetu oraz 
aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.  

2. Organizator zastrzega, że jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwe 
stremowanie na żywo w dniu E-Konferencji niezwłocznie udostępni nagrania 
wykładów i materiały elektroniczne na stronie internetowej E-Konferencji. W 
takim przypadku nie dochodzi do odwołania E-Konferencji, a wskazane 
przyczyny nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec 
Organizatora. Nagrania i materiały będą dostępne dla Uczestników w ciągu 7 
dni od dnia E-Konferencji na stronie E-Konferencji.  

3. Organizator zastrzega, że jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwe 
połączenie internetowe z prelegentem w czasie sesji pytań i odpowiedzi w dniu 
E-Konferencji niezwłocznie udostępni odpowiedzi na wybrane pytania 
Uczestników na stronie internetowej E-Konferencji. W takim przypadku nie 
dochodzi do odwołania E-Konferencji, a wskazane przyczyny nie mogą 
stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.  

 
 
§ 7. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W E-KONFERENCJI 
 

1. W przypadku wyboru formy płatności na podstawie przelewu tradycyjnego, o 
którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z 
udziału w E-Konferencji, a Użytkownik obowiązany jest uiścić pełną kwotę 
kosztów uczestnictwa w E-Konferencji. 

2. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w E-Konferencji Użytkownikowi, 
który nie dokonał wpłaty w terminie zgodnie z zasadami ustalonymi w § 5. 

3. Użytkownik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) na co najmniej 24 
godziny przed E-Konferencją w drodze wysłania oświadczenia na adres e-mail: 
kochamlogopedie@akademialogopedy.pl. W takim wypadku Organizator 
przyjmuje rezygnację, a opłata za uczestnictwo w E-Konferencji zostanie 



zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano 
zapłaty. 

4. W przypadku braku uczestnictwa w E-Konferencji lub braku rezygnacji z udziału 
w E-Konferencji w terminie wskazanym w Regulaminie, Użytkownik obowiązany 
jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w E-Konferencji. 

5. W przypadku zmiany terminu odbywania się E-Konferencji, Organizator 
informuje o tym Użytkownika, przedstawiając możliwość rezygnacji z udziału w 
E-Konferencji lub udziału w E-Konferencji w innym terminie. Użytkownik 
zobowiązany jest podjąć decyzję w powyższym zakresie w terminie wskazanym 
przez Organizatora. Brak reakcji Użytkownika należy rozumieć jako akceptację 
zmienionego terminu odbywania się E-Konferencji. W przypadku rezygnacji 
Użytkownika z udziału w E-Konferencji, zwrot środków dokonywany jest 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w 
jaki Użytkownik uiścił należność za udział w E-Konferencji. 

 
§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
 

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownikowi zamawiającemu 
udział w E-Konferencji jako konsument przysługuje prawo do odstąpienia od 
Umowy (rezygnacji z E-Konferencji) bez podania przyczyny i bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów - w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. 

2. Do odstąpienia od Umowy, niezbędne jest wysłanie przez Użytkownika do 
Organizatora stosownego oświadczenia woli w tym przedmiocie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
kochamlogopedie@akademialogopedy.pl. Wzór formularza odstąpienia od 
Umowy dostępny jest pod tym linkiem: https://kochamlogopedie.pl/odstapienie-
od-umowy 

3. Organizator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o 
odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy 
dokonywaniu Zgłoszenia udziału w E-Konferencji. 

4. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu 
wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, o ile są one wymagane. 

5. W przypadku, gdy termin do odstąpienia od umowy przez konsumenta upływa 
po dniu realizacji przez Organizatora E-Konferencji, Konsument ma prawo do 
odstąpienia od umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia 
E-Konferencji. W celu uniknięcia wątpliwości, stosownie do art. 38 pkt 1 ustawy 
o prawach konsumenta, Organizator informuje, że po wykonaniu usługi, tj. po 
przeprowadzeniu E-Konferencji Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy. 

 
§ 9. DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest 
Team23 Sp. z o.o. NIP: 9512504903, Regon: 386650724, ul. Bajaderki 4/30, 
02-776 Warszawa 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta Umowa, a także 
realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administrator w postaci 
zapewnienia udziału w E-Konferencji oraz marketing usług Administratora. 

3. Celem przetwarzania jest realizacja Umowy oraz zapewnienie efektywnego 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora. W przypadku 
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wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną 
marketing usług świadczonych przez Organizatora będzie prowadzony również 
w tej formie. 

4. W Formularzu niezbędne jest podanie: 
a. danych Użytkownika; 
b. wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz jego adresu e-mail; 
c. wskazanie danych Użytkownika do wystawienia faktury, 
d. danych osobowych Uczestników E-Konferencji: imię, nazwisko. 

5. Podanie danych osobowych Użytkownika i uczestników E-Konferencji jest 
dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy. W przypadku braku 
podania danych osobowych zawarcie Umowy nie jest możliwe. 

6. Dane osobowe podane w Formularzu mogą być udostępnione zaufanym 
partnerom E-Konferencji i podwykonawcom Administratora, tj.: podmiotom 
świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym 
dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, 
organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do 
obsługi płatności, marketingu. W przypadku takiej konieczności dane osobowe 
mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa.  

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą 
przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej Umowy, a po 
tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe 
przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych 
interesów lub do czasu wniesienia sprzeciwu. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, 
dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym 
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano do czasu jej cofnięcia. 

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu 
do treści ich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

Użytkownik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem 
faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne 
prawo do posługiwania się nimi. 
 
§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym zwrotu opłaty za udział w E-
Konferencji, za: 

a. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika lub Uczestnika, 
b. brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Zgłoszenia 

albo ograniczenia w jego dostępności, 
c. słabe warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub 

inne urządzenie, niezbędne do korzystania z E-Konferencji, 
d. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, 

Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek 
podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Zgłoszenia; 



e. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, 
Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek 
działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu 
Organizator, 

f. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, 
Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek 
odwołania E-Konferencji przez Organizatora w wyniku Siły Wyższej.  

2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w E-
Konferencji. 

3. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i 
umiejętności nabyte w czasie E-Konferencji. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na E-
Konferencji spowodowanej Siłą Wyższą lub z winy Uczestnika. Wskazane 
przyczyny nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec 
Organizatora. 

5. W przypadku, gdy E-Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, 
odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego 
zwrotu opłaty wpłaconej przez Uczestnika lub Użytkownika. 

6. W przypadku zmiany programu E-Konferencji, Uczestnikowi lub Użytkownikowi 
nie przysługuje zwrot wpłaty. 

 
§ 11. REKLAMACJE 
 

1. Użytkownik oraz Uczestnik uprawnieni są do złożenia reklamacji związanych z 
naruszeniem ich praw w związku z udziałem w E-Konferencji. 

2. Reklamacje należy kierować do Organizatora w formie pisemnej na adres: 
Team23 Sp. z o.o., ul. Bajaderki 4/30, 02-776 Warszawa lub w formie 
elektronicznej na adres: kochamlogopedie@akademialogopedy.pl 

3. Składając reklamację należy podać Organizatorowi: imię i nazwisko lub nazwę, 
adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, swoje żądanie. 

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak 
nie dłuższym niż 14 dni. 

5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora 
zgłoszenia reklamacyjnego. 

6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Organizator podejmie odpowiednie działania. 
 
 
§ 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 

1. Tytuł i program E-Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, 
pliki w szczególności audio, wideo, pdf wykorzystywane do promocji E-
Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi i są prawnie chronione. 

2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej 
zgody Organizatora, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z 
produktami lub usługami w sposób, który może wprowadzić potencjalnych 
klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. 
Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie E-Konferencji, a 
także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega 
odpowiedzialności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 
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3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, 
uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o 
prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności 
zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących E-Konferencji. 

 
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2020 do odwołania. 
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Na żądanie 

Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, 
odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, 
którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną). 

4. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany 
Regulaminu wchodzą w życie z dniem podanym przez Organizatora. 

5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, 
któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia 
pozostają w mocy. 

6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw 
ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 


