REGULAMIN UDZIAŁU W WEBINARIUM ORGANIZOWANYM
PRZEZ ABRYS SP. Z O.O.
1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem
korzystania z webinarium.
2. Warunkiem zgłoszenia udziału w webinarium jest rejestracja on-line za pomocą strony
landing page przeznaczonej do danego webinarium.
3. Opłata za udział w webinarum obejmuje: dostęp do webinarium.
4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem
mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w odpowiednią przeglądarkę internetową
(sugerujemy przeglądarkę Google Chrome) . Dodatkowo uczestnik webinarium powinien
wykonać test szybkości połączenia internetowego. W przypadku niewystarczającej prędkości
łącza, organizator nie odpowiada za jakość obrazu oraz dźwięku podczas webinarium.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium nie leżące
po stronie organizatora, spowodowane niestabilnym działaniem sieci internetowej,
problemami ze sprzętem lub oprogramowaniem po stronie uczestnika, spowodowane siłą
wyższą, niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.
6. Anulacji zgłoszenia można dokonać tylko w formie wiadomości e-mail do dnia, określonego
w warunkach uczestnictwa dla każdego Webinarium, znajdującego się na stronie internetowej
webinarium.
7. Uczestnik nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i
obowiązków wynikających z korzystania z Webinarium, jak również odsprzedawać osobom
trzecim takich praw.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub
firm promujących się, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania
powodu. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie
poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez pracownika firmy Abrys lub
współorganizatora webinarium.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie webinarium.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź
niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy w razie
zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwi przeprowadzenie webinarium.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania webinarium z powodu zbyt małej
ilości zgłoszonych osób.

12. Organizatorzy poinformują zgłoszone osoby o odwołaniu webinarium, zaproponują udział w
innym lub dokonają zwrotu kwot wpłaconych przez uczestników na konto Organizatora
tytułem opłaty za udział w webinarium.
13. Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na poniższe konto do dnia określonego odrębnie dla
każdego webinarium:
Tytuł przelewu – zostanie umieszczony na landing page dedykowanemu webinarium
Abrys Sp. z o.o.
Bank Polska Kasa Opieki SA III/o Poznań
74 1240 1750 1111 0010 7394 1861
14. W przypadku braku wpłaty do dnia poprzedzającego webinarium, uczestnik otrzyma fakturę
Vat do zapłaty.
15. Ceny za promocję i sponsoring na webinarium są cenami netto i należy do nich doliczyć 23%
VAT.
16. Webinarium organizowane przez Abrys Sp. z o.o. mają charakter szkoleniowy i po jego
zakończeniu każdy z uczestników uzyska elektroniczny certyfikat udziału w webinarium.
17. Uczestnik – Firma promująca się ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i
informacje przedstawione przez niego lub oddelegowane przez niego osoby podczas
webinarium, w tym za m.in. nazwę/logo i reklamy. Zamawiający ponosi również pełną
odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione na webinarium przez
niego lub delegowane przez niego osoby.
18. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania poleceń organizacyjno-technicznych
przedstawiciela organizatora. Organizator ma prawo w trakcie webinarium usunąć z
przestrzeni czatu treści, które są sprzeczne z interesami Abrys Sp. z o.o., zawierają treści
polityczne, wulgarne lub niedozwolone
19. Abrys Sp. z o.o. zakazuje rozpowszechniania wszelkich treści za pomocą jakichkolwiek
środków technicznych sprzecznych z interesami Abrys Sp. z o.o. i zastrzega sobie prawo do
usunięcia materiałów i nośników zawierających taką treść.
20. Niedozwolone jest powielanie, kopiowanie i nagrywanie treści, a następnie ich udostępnianie.
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