REGULAMIN KURSU JĘZYKA POLSKIEGO ORGANIZOWANEGO
PRZEZ COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU
§1 [Definicje]
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Organizator/Uczelnia/CDV - Collegium Da Vinci w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, NIP
783-11-21-773, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 90, dane kontaktowe: adres
e-mail: admissions@cdv.pl
b) Kurs – usługi świadczone przez Organizatora drogą elektroniczną, obejmujące cykl zajęć edukacyjnych
w ramach kursu online języka polskiego „Intensywny kurs języka polskiego”;
c) Słuchacz – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Kursie: 1) posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych albo 2) nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem
zawarcia Umowy przez Opiekuna Słuchacza i wyrażenia zgody na jego udział w Kursie;
d) Opiekun Słuchacza – przedstawiciel ustawowy lub opiekun Słuchacza, uprawniony do działania w imieniu
Słuchacza nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, zgłaszający Słuchacza do
uczestnictwa w Kursie i finansujący Kurs;
e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową;
f) Formularz zgłoszenia – formularz zgłoszenia na Kurs udostępniany przez Organizatora na Stronie
internetowej;
g) Godzina lekcyjna – czas trwania jednych zajęć, obejmujący zakres czasowy 45 minut zegarowych;
h) Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący integralną część Umowy; w zakresie usług świadczonych
drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
i) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
j) Strona internetowa – strona internetowa Organizatora zlokalizowana pod adresem www.cdv.pl k)
Platforma – portal, za pośrednictwem którego Organizator prowadzi Kurs;
k) Umowa – umowa dotycząca udziału Słuchacza w Kursie zawierana na odległość na zasadach
określonych
w regulaminie.
§2 [Postanowienia ogólne]
1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są zasady i warunki uczestnictwa Słuchacza w Kursie.
2. Umowa na Kurs zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Słuchaczem albo odpowiednio pomiędzy
Organizatorem, a Opiekunem Słuchacza uprawnionym do działania w imieniu Słuchacza.
3. Słuchacz oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych uprawniającą do zawarcia Umowy,
z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku, gdy do ważności zawarcia Umowy konieczna jest zgoda
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów Słuchacza, Umowa zawierana jest przez Opiekuna Słuchacza,
który wyraża zgodę na udział Słuchacza w Kursie.
4. Kurs ma charakter odpłatny. Umowa na Kurs jest zawierana na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia
zakończenia zajęć w ramach Kursu.
5. Rejestracja na Kurs odbywa się do 27.07.2022 poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia zamieszczonego na
Stronie internetowej Organizatora.
6. Warunkiem udziału w Kursie jest otrzymanie przez Organizatora wypełnionego w formie elektronicznej
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formularza zgłoszenia, zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola
(checboxa) oraz wniesienie opłaty za Kurs, zgodnie z przyjętymi zasadami płatności.
7. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznacznie z akceptacją niniejszego
Regulaminu. W przypadku, gdy Umowa na Kurs zawierana jest przez Opiekuna Słuchacza, wówczas Opiekun
Słuchacza zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Słuchacza postanowień niniejszego
Regulaminu.
8. Po przesłaniu Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszenia, Organizator prześle na adres e-mail
wskazany w treści formularza zgłoszenia informacje na temat płatności za Kurs.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie jest ważne jedynie w przypadku wniesienia całości opłaty za Kurs w terminie
7 dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
§3 [Uczestnictwo w Kursie]
1. Kurs odbywa się w okresie od 01.08.2022 r. do 17.08.2022 r. oraz obejmuje 40 godzin lekcyjnych zajęć
dydaktycznych.
2. Zajęcia w ramach Kursu będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w
formie online, zgodnie z przekazanym przez Organizatora planem zajęć.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany planu zajęć z ważnych przyczyn, w przypadku m.in.
nieprzewidzianych problemów technicznych, niezdolności lektora do przeprowadzenia zajęć itp. W przypadku
zmiany planu Organizator powiadamia Słuchacza o nowych terminach zajęć.
4. Organizator zapewnia infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie zajęć w formie online oraz interakcję
między Słuchaczem a prowadzącymi zajęcia, a także informuje Słuchacza o wymaganiach technicznych
niezbędnych do skorzystania z ww. infrastruktury.
5. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z ww. infrastruktury oraz udziału w Kursie są następujące:
komputer/ laptop z kamerą oraz stałym połączeniem internetowym.
6. Korzystanie przez Słuchacza ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych
określonych powyżej, może mieć wpływ na niższą jakość i efektywność Kursu.
7. Zabronione jest dostarczanie przez Słuchacza treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre
obyczaje, zamieszczania lub rozpowszechniania podczas zajęć, szkodliwego oprogramowania lub innych
mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenia w prowadzeniu zajęć, a także utrwalanie i
rozpowszechnianie nagrań z zajęć.
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§4 [Prawa i obowiązki Stron]
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
a) realizacji kształcenia na Kursie;
b) niezbędnych materiałów dydaktycznych (pomocy naukowych) w formie elektronicznej,
c) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
d) obsługi administracyjnej Kursu;
Słuchacz oświadcza, że podejmuje kształcenie na Kursie i zobowiązuje się do:
a) uiszczenia opłaty za Kurs;
b) uczestniczenia w zajęciach w ramach Kursu;
c) przestrzegania przepisów obowiązujących u Organizatora;
d) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach u osoby prowadzącej zajęcia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem działania siły
wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności zewnętrzne względem Uczelni, niedające się przewidzieć
przy zachowaniu należytej staranności i którym nie dało się zapobiec.
Organizator jest uprawniony do przerwania świadczenia usług na rzecz Słuchacza w przypadku naruszenia
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przez Słuchacza obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności w przypadku zachowania, które
będzie uniemożliwiać lub utrudniać prowadzenie zajęć. W takim wypadku Słuchaczowi nie przysługuje zwrot
opłaty za Kurs.
§5 [Opłata za Kurs]
1. Jednorazowa opłata za Kurs wynosi 620 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100 brutto).
2. W ramach czasowej promocji Organizator udziela zniżki w opłacie za Kurs, na zasadach określonych poniżej.
Warunkiem uzyskania zniżki w opłacie za Kurs w kwocie 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100
brutto) jest:
1) wypełnienie i przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszenia do dnia 18.07.2022 r. oraz
2) uiszczenie opłaty za Kurs w wysokości uwzględniającej zniżkę, o której mowa powyżej, tj. w wysokości 470
zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto), do dnia 20.07.2022 r.
3. Opłata za Kurs płatna jest z góry po wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego na rachunek bankowy Uczelni
wskazany w wiadomości e-mail otrzymanej od Organizatora.
4. Opłata za Kursu obejmuje wyłącznie udział Słuchacza w Kursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z uruchomienia Kursu w przypadku braku zgłoszenia się do
udziału w Kursie minimalnej liczby Słuchaczy, która wynosi 8 osób.
6. W przypadku określonym w ust. 5 opłata wniesiona przez Słuchacza podlega zwrotowi.
7. W przypadku przerwania Kursu z przyczyn nieleżących po stronie Słuchacza, Organizator zwróci Słuchaczowi
wniesioną opłatę w wysokości proporcjonalnej do niezrealizowanych zajęć, na wskazany rachunek bankowy.
§6 [Dane osobowe]
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator.
2. Organizator przetwarza dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia Kursu.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
https://cdv.pl/o-nas/dane-osobowe/.
§7 [Odstąpienie od Umowy]
1. Słuchaczowi lub Opiekunowi Słuchacza będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od
Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z
zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej.
2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, prawo odstąpienia wygasa.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
Oświadczenie powinno być przesłane do Organizatora przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy pocztą,
przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: admissions@cdv.pl albo osobiście
w siedzibie Uczelni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to
obowiązkowe.
4. W przypadku przesłania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczna,
Organizator niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy na adres e-mail, z którego konsument przesłał oświadczenie.
5. W przypadku zawarcia na odległość Umowy o przeprowadzenie Kursu na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem
Kursu i wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie Umowy o przeprowadzenie Kursu, konsument traci
przysługujące mu prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą rozpoczęcia i pełnego wykonania Umowy
o przeprowadzenie Kursu, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy na Kurs po wyrażeniu zgody na natychmiastowe
wykonanie Umowy o przeprowadzenie Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na Kurs,
konsument ma obowiązek zapłaty za zajęcia odbyte do chwili odstąpienia od Umowy na Kurs. Kwotę, o której
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mowa w zdaniu poprzednim oblicza się proporcjonalnie do zakresu odbytych zajęć Kursu względem
uzgodnionej w Umowie na Kurs opłaty za cały Kurs.
7. Organizator zwróci konsumentowi opłatę uiszczoną za Kurs niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
8. Organizator dokonuje zwrotu opłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązania. W każdym przypadku konsument nie ponosi
żadnych opłat w związku ze zwrotem opłaty za Kurs.
§8 [Reklamacje. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów]
1. Słuchacz oraz Opiekun Słuchacza mają prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Kursu.
2. Reklamacje powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora
admissions@cdv.pl lub w formie pisemnej, przesłanej na adres Organizatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
4. Strony mają możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed
sądami powszechnymi, jak i mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Skorzystanie
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie
Strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
5. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dostępne są w siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
§9 [Prawa własności intelektualnej]
1. Wszelkie treści zawarte w materiałach dydaktycznych przekazanych Słuchaczowi w ramach Kursu, mające
cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią
przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które
Organizator eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych –
przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
2. Słuchacz ma prawo do korzystania z otrzymanych w ramach Kursu materiałów dydaktycznych w ramach
dozwolonego użytku osobistego. Słuchacz nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres
dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów
zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach
komercyjnych.
§10 [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Słuchaczy lub Opiekunów Słuchaczy, które
przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te
przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez stronę internetową Organizatora.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.07.2022 r.
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU KURSU JĘZYKA POLSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ
COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU
.....................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
miejscowość, data, imię, nazwisko i adres Konsumenta
Collegium Da Vinci w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA KURS

Ja niżej podpisany .......................................................................................................................................………
(imię i nazwisko, adres Konsumenta), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy dotyczącej Kursu języka
polskiego: „Intensywny kurs języka polskiego”, zawartej w dniu ……………………………….. (data zawarcia
Umowy)
Proszę o dokonanie zwrotu należności na rachunek bankowy:
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres posiadacza rachunku),
………………………………………………………………………………………………………
(numer rachunku bankowego).

…………………………………………………….
podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
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