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REGULAMIN SZKOLENIA 

„Przygotuj się na nowy system ochrony patentowej  

w Europie (#UPC) – strategie i procedury w praktyce”. 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym pt. „Przygotuj się na 

nowy system ochrony patentowej w Europie (#UPC) – strategie i procedury w praktyce”, 

organizowanym w dniu 7 marca 2023r., zwanym dalej „Szkolenie”. 

2. Organizatorem szkolenia jest Fundacja JWP Masz Pomysł Masz Patent Masz  Zysk siedzibą w 

Warszawie (ul. Żelazna 28/30, 00-833 Warszawa), wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 

0000379117 Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 142823770 zwana 

dalej: „Organizatorem”. 

3. Partnerem merytorycznym szkolenia jest JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp.k. 

4. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji oraz 

uregulowały opłatę za udział w szkoleniu („Uczestnik”). 

5. Partnerami szkolenia mogą być także organizacje, z którymi Organizator podejmie współpracę 

przy organizacji i promocji szkolenia. 

6. Uczestnicy z organizacji będącymi Partnerami szkolenia („Partner”) oraz podmiotów 

zrzeszonych w organizacjach będącymi Partnerami szkolenia mogą wziąć udział w szkoleniu na 

zasadach promocyjnych po dokonaniu rejestracji i uregulowaniu opłaty według stawek 

promocyjnych [obowiązuje kod rabatowy]. 

§2 

Zgłoszenie na szkolenie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie poprawnego zgłoszenia na formularzu 

rejestracyjnym, umieszczonym na stronie internetowej: https://www.jwp-

fundacja.pl/szkolenia/upc/  oraz uiszczenia opłaty. 

2. Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego równoznaczne jest z 

wiążącym zawarciem umowy na Szkolenie i zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia opłaty za 

szkolenie.  

3. Po przesłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza Organizator przesyła potwierdzenie 

zgłoszenia, ze wskazaniem danych do dokonania przelewu. W przelewie należy podać imię, 

nazwisko uczestnika Szkolenia, nazwę firmy/ podmiotu (jeśli dotyczy) oraz kod rabatowy [dot. 

tylko Partnerów i podmiotów zrzeszonych w organizacjach partnerskich].  
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4. Po dokonaniu przelewu Organizator wysyła wiadomość z potwierdzeniem otrzymania 

płatności oraz linkiem do Szkolenia.  

5. Zgłoszenia na Szkolenie przyjmowane są do dnia 6 marca 2023 do godz. 14.00 

6. W przypadku konieczności zmiany zarejestrowanego Uczestnika na inną osobę, należy 

poinformować o tym fakcie organizatora ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz adresu 

mailowego na adres: gabriela.malecka@jwp.pl. Zgłoszenie zmiany Uczestnika należy 

przekazać najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem Szkolenia.  

§3 

Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu 

1. Szkolenie „Przygotuj się na nowy system ochrony patentowej w Europie (#UPC) – strategie i 

procedury w praktyce”,  podlega opłacie. Wysokość opłaty za 1 uczestnika szkolenia liczona 

jest wg. tabeli stawek podanych na stronie wydarzenia link:  https://www.jwp-

fundacja.pl/szkolenia/upc/  

2. Aby skorzystać z rabatu związanego z wcześniejszą rejestracją na szkolenie należy w terminie 

do dnia 20.02.2023 roku wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy oraz wnieść opłatę za 

szkolenie w  terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia jednak nie później niż do 23.02.2023 

roku. 

3. Po rejestracji poprzez formularz rejestracyjny Uczestnik otrzymuje proformę, która zostaje 

wysłana na wskazany w formularzu adres e-mail. Na podstawie proformy Uczestnik dokonuje 

opłaty za  udział w szkoleniu.  

4. Po uiszczeniu opłaty Organizator wystawia fakturę VAT, która zostanie wysłana Uczestnikom 

Szkolenia na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.  

§4 

Szkolenie 

1. Szkolenie „Przygotuj się na nowy system ochrony patentowej w Europie (#UPC) – strategie i 

procedury w praktyce”,  odbędzie się w dniu 7 marca 2023 w godzinach 10.00-14.00 oraz 

przeprowadzone zostanie w formie webinaru, na platformie Clickmeeting 

2. Link aktywacyjny do szkolenia zostanie przesłany Uczestnikom na adres e-mailowy wskazany 

w formularzu na 1 dzień przed Szkoleniem.  

3. W przypadku braku otrzymania wiadomości z linkiem aktywacyjnym należy skontaktować się 

z Organizatorem pod adresem: gabriela.malecka@jwp.pl  

4. Uczestnicy Szkolenia mają możliwość zadawania pytań prowadzącym Szkolenie w formie 

czatu, w każdej chwili trwania Szkolenia.    

5. Zabrania się nagrywania Szkolenia oraz utrwalania w jakiejkolwiek formie przebiegu Szkolenia.  
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§5 

Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy bez kosztowo bez podawania przyczyn najpóźniej na 

10 dni przed terminem szkolenia.  

2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia na mniej niż 10 dni przed terminem Szkolenia zwrot 

opłaty Uczestnikowi nie przysługuje. 

3. W przypadku ciężkiej i nagłej choroby Uczestnika, śmierci lub nagłej choroby osoby bliskiej 

uniemożliwiającej Uczestnikowi skorzystanie ze Szkolenia może on odstąpić od Umowy w 

każdym czasie. W tych przypadkach opłata uiszczona przez Uczestnika jest mu zwracana w 

całości.  

4. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Uczestnika 

udokumentowane. 

5. Odstąpienie od umowy Uczestnik powinien przesłać na adres mailowy: 

gabriela.malecka@jwp.pl . W przypadkach opisanych w ust. 1 oraz ust.3 Organizator zwróci 

wpłacone środki po potwierdzeniu otrzymania przez Uczestnika faktury korygującej. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Uczestnikiem w 

przypadku gdy na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba uczestników. Organizator 

poinformuje o tym fakcie Uczestników w terminie nie później niż 3 dni przed Szkoleniem. 

Informacja powyższa zostanie przekazana Uczestnikom na adresy mailowe wskazane w 

formularzu zgłoszeniowym.   

7. Organizator ma prawo odstąpienia od Umowy lub zmiany terminu Szkolenia w przypadku 

zaistnienia siły wyższej, np. ciężkiej i nagłej choroby wykładowcy, awarii lub innych przyczyn 

uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia a nie zawinionych przez Organizatora. 

8. W przypadku zmiany terminu Szkolenia JWP poinformuje niezwłocznie Uczestników drogą 

mailową na adresy wskazane w formularzu rejestracyjnym, nie później niż 3 dni przed 

terminem Szkolenia.  

9. W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia Szkolenia przez Organizatora Uczestnikom 

przysługuje zwrot dokonanych uprzednio opłat. W takim przypadku opłata za szkolenie jest 

zwracana Uczestnikom w całości, po potwierdzeniu odbioru przez nich faktury korygującej. 

§6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa JWP*.  

2. Podanie danych osobowych jak imię i nazwisko jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

umowy. 

3. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, 

sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W 

przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres dane@jwp.pl. 

mailto:gabriela.malecka@jwp.pl
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4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 

znajdują się na stronie: www.jwp.pl 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem 

autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne Uczestników, wynikające z 

ich wadliwych urządzeń lub awarii Internetu.  

3. W przypadku, gdy zapisy Regulaminu lub Warunków uczestnictwa w Webinarze różnią się od 

zapisów niniejszego Działu, pierwszeństwo stosowania mają zapisy Regulaminu lub 

Warunków uczestnictwa w Webinarze. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

*Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych są wspólnie 
podmioty stanowiące Grupę JWP (dalej Grupa JWP): 

 

o JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k., adres: ul. Żelazna 28/30, 00-833 
Warszawa (Sienna Center), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000717985 | NIP: 
PL 526 011 18 68 | REGON: 010532597 

o JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska, adres: ul. Żelazna 28/30, 00-833 Warszawa 
(Sienna Center). NIP: PL 521 127 64 11 | REGON: 012877745 

o Fundacja JWP Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!, adres: ul. Żelazna 28/30, 00-833 
Warszawa (Sienna Center), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000379117 | NIP: 
PL 701 028 28 77 | REGON: 142823770 

http://www.jwp.pl/
https://www.jwp.pl/o-nas/

