
 
 

Regulamin uczestnictwa w odpłatnych szkoleniach on-line organizowanych przez PTPiREE 
Poznań, 26.05.2020 r. 

 
1. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, z siedzibą przy  

ul. Wołyńskiej 22, 60-637 Poznań, NIP 777-00-04-090. 
2. Zamawiającym jest podmiot, który dokona zgłoszenia udziału w szkoleniu on-line organizowanym przez 

PTPiREE. 
3. Udział w szkoleniach jest płatny. 
4. Szkolenia mają charakter zamknięty. Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały zgłoszenia oraz 

płatności za udział, i otrzymały potwierdzenie udziału od Organizatora. 
5. Zgłoszenia udziału dokonywać można: 

• mailowo, wysyłając poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy na podany w nim adres e-mail, 

• on-line, poprzez system rejestracji dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.ptpiree.pl). 
6. Warunkiem udziału w szkoleniu on-line jest spełnienie łącznie poniższych warunków: 

• dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu, 

• dokonanie płatności zgodnie z warunkami podanymi na formularzu zgłoszeniowym (w przypadku 
zgłoszenia mailowego) lub w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia na szkolenie (przy 
zgłoszeniu on-line). 

7. W ramach zgłoszenia uczestnik otrzymuje dostęp do strony ze streamingiem szkolenia oraz możliwość 
dostępu do zastrzeżonego systemu dyskusyjnego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub jego odwołania. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. 

Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość video oraz audio streamingu na komputerze 

uczestnika. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utrudniony lub uniemożliwiony dostęp 
do systemu dyskusyjnego, jeżeli spowodowane to zostało oprogramowaniem zainstalowanym na 
komputerze uczestnika lub w sieci lokalnej, do której komputer uczestnika został zalogowany. 
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do systemu 
dyskusyjnego, jeżeli systemy zabezpieczające streaming odrzucą możliwość nawiązania połączenia z 
komputerem uczestnika z powodów bezpieczeństwa. 

11. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych 
wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. 

12. System dyskusyjny objęty jest moderacją Organizatora i każdy komentarz, pytanie lub wypowiedź, jaka 
do systemu trafi jest moderowana przed publikacją. Organizator może nie dopuścić komentarza, pytania 
lub wypowiedzi do publikacji w systemie i nie musi podawać z tego powodu przyczyny. 

13. Organizator każdorazowo podczas moderacji będzie kierował się niniejszym regulaminem, przepisami 
prawa polskiego oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym zasadami 
netykiety. 

14. Zamawiający biorący udział w szkoleniach on-line organizowanych przez PTPIREE (zarówno uczestnik, 
jak i prelegent) niniejszym udziela wszelkich praw Organizatorowi i wyraża zgodę na utrwalanie, 
powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych 
realizowanych przez Organizatora oraz każdego z Partnerów, a także pozostałych podmiotów i instytucji 
zaangażowanych w organizację danej edycji szkolenia on-line. Tym samym, Organizator dysponuje 
autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas danego szkolenia 
on-line i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz 
przenoszenia praw na oficjalnych partnerów, a także instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie 
ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania materiałów przez instytucje współpracujące, w 
wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i 
prelegentów szkoleń on-line wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem 
danego szkolenia on-line oraz udostępniania tych materiałów instytucjom współpracującym. 

http://www.ptpiree.pl/


17. Organizator nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub 
nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami 
autorskimi. 

18. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia udziału w szkoleniu on-line i 
obowiązują wszystkich uczestników. 

19. Dokonanie zgłoszenia udziału jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego niniejszego 
Regulaminu. 

20. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają 
uzasadnienia. 

21. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie. 
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