
CHEFIK ONLINE

Regulamin i warunki świadczenia usługi edukacyjnej

Usługa edukacyjna zwana dalej “Usługą” świadczona jest przez firmę Advisium z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Kobierzycka 3 lok. 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, NIP 813-236-33-53,
REGON 020700940, reprezentowaną przez Krystiana Srokę, zwaną dalej „Usługodawcą”

§ 1

1. Przedmiotem Usługi jest prowadzenie zajęć naukowych z podstaw chemii, fizyki i nauk
technicznych poprzez doświadczenia (“Zajęcia”) w trakcie roku szkolnego za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej.

2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu zgodnie z kalendarzem szkolnym tj. z przerwami w okresie
świąt, ferii i dni ustawowo wolnych od pracy w terminach publikowanych w kalendarzu na stronie
internetowej Usługodawcy oznaczonych “O” (online).

§ 2

1. Koszt pakietu zawierającego materiały do 3 zajęć wynosi 114,- zł (słownie: sto czternaście zł,
00/100), a pakietu zawierającego materiały do 4 zajęć 152,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa
zł, 00/100).

2. Do kosztu pakietu zostaną doliczone koszty wysyłki materiałów za pośrednictwem usługi InPost
Paczkomaty wg. obowiązujących na dzień wysyłki stawek operatora dostępnych na stronie
https://inpost.pl/cenniki

3. Faktura zostanie wystawiona i przesłana na podany podczas rejestracji adres email każdorazowo
po wysyłce pakietu.

4. Usługobiorca zobowiązuje się do wnoszenia opłat za zajęcia w ciągu 7 dni od na podstawie
otrzymanej na podany powyżej adres e-mail faktury.

§ 3

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w realizacji zajęć w szczególności
poprzez:

a) zapewnienie wszelkich materiałów i pomocy naukowych oraz dydaktycznych
niezbędnych do realizacji zajęć,

b) poinformowanie Usługobiorcy o konieczności skorzystania ze środków ochrony
osobistej jeśli takowe są wymagane ze względów profilaktyki bezpieczeństwa przy
przeprowadzaniu określonych doświadczeń

2. Usługodawca może wykonywać obowiązki wynikające z dostarczenia usługi z pomocą lub przez
osoby trzecie. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie te osoby będą spełniać wymagania do
wykonywania obowiązków z zakresu świadczonej usługi.

§4

1. Usługa, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszej Umowy będzie wykonywana w formie zajęć
zdalnych. Zajęcia zdalne będą prowadzone za pomocą powszechnie dostępnego komunikatora lub
innego dostępnego oprogramowania czy metody porozumiewania się na odległość. W takim
przypadku Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić uczestnikowi zajęć dostęp do komunikatora.

2. Usługobiorca nie wnosi sprzeciwu wobec nagrywana zajęć przez Usługodawcę w celu ich
późniejszego odtworzenia w przypadkach opisanych w § 6, ust. 4. W szczególności brak
sprzeciwu dotyczy rejestracji wizerunku Uczestnika zajęć.
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§5

Usługodawca zachowuje autorskie i majątkowe prawa autorskie do wykonanych przez siebie
osobiście materiałów dydaktycznych i innych form pomocy naukowej.

§ 6

1. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z zajęć w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.

2. Rezygnacja następuje jedynie na mocy rezygnacji z Usługi w formie pisemnej lub mailowej pod
rygorem nieważności, złożonego na ręce Usługodawcy, przesłanego listem poleconym na adres:
Advisium, ul. Kobierzycka 3 lok. 2, 52-315 Wrocław lub drogą mailową na adres
rozliczenia@chefik.pl

3. Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach (bez wcześniejszego wypowiedzenia) nie jest traktowane
jako rezygnacja z zajęć i nie zwalnia z konieczności wnoszenia należnych opłat.

4. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezawinionych przez
organizatorów nie ma on prawa do zwrotu wniesionej opłaty. W takim przypadku istnieje
możliwość odtworzenia zajęć ze strony Usługodawcy po wcześniejszym zalogowaniu.

§ 7

1. Usługodawca ma prawo do wykluczenia Uczestnika z zajęć ze skutkiem natychmiastowym gdy:
a) Usługobiorca nie wywiązuje się z obowiązku dokonania opłat za zajęcia w kwotach i

terminach wskazanych w § 2,
b) wpływają skargi współuczestników co do zachowania Uczestnika zakłócającego

porządek i notorycznie utrudniającego realizację zajęć

W wymienionych powyżej przypadkach przyjmuje się, że wykluczenie z zajęć nastąpiło z winy
Usługobiorcy lub Uczestnika.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 lit. b) skreślenie jest skuteczne po uprzednim pisemnym lub
mailowym wezwaniu do zmiany zachowania Uczestnika.

3. Strony zobowiązują się do rozwiązania ewentualnych problemów finansowych z uwzględnieniem
dobra dziecka (negocjacje, przesunięcie terminu płatności).

§ 8

1. Usługobiorca jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o wszelkich okolicznościach, które
mogą być istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnika, takich jak np. wszelkie uczulenia i
alergie, stan zdrowia, itd.

2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że podczas zajęć wykorzystywane będą związki
chemiczne i produkty spożywcze (m.in. sole, znaczniki i wskaźniki chemiczne, soda oczyszczona,
boraks, kwasek cytrynowy, ciekły azot itp.), szkło laboratoryjne, magnesy neodymowe, baterie,
przewody, elementy elektroniczne, opiłki żelaza, krzesiwa, palniki gazowe, butle z gazami
(dwutlenek węgla, hel, itp.) soczewki, nożyczki, śrubokręty oraz inne narzędzia które to
substancje lub przedmioty mogą być potencjalnie niebezpieczne w razie niedostosowania się
uczestnika zajęć do zaleceń prowadzącego.

3. W razie potrzeby wykorzystania podczas zajęć środków ochronnych Usługodawca zamieści
odpowiednią informację na stronie z opisem zajęć. Obowiązkiem Usługobiorcy jest zapewnienie
Uczestnikowi niezbędnych środków ochronnych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku niewłaściwego użycia
przez Uczestnika materiałów przesłanych do zajęć.
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§ 9

1. W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszej Umowy odpowiednio stosuje się przepisy
polskie, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. W zakresie ochrony danych osobowych stosuje się przepisy zgodnie z art. 13 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania danych
osobowych dostępne są na stronie http://www.chefik.pl/informacja-RODO.

3. W razie powstania sporu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi spory
mogące wyniknąć z jej wykonywania rozstrzygane będą polubownie, w drodze negocjacji między
Stronami. W przypadku, gdy nie doprowadzą do zawarcia porozumienia bądź ugody spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
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