REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
świadczenia usług przez DG Consulting Grzegorz Dobosz z siedzibą
w Polkowicach, za pośrednictwem serwisu internetowego
www.doboszakademia.pl
(zwanego
dalej:
„Serwisem
Internetowym”).
§ 2 Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Użytkownik (Zgłaszający) - oznacza podmiot korzystający
z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego
świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych.
3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
6. Usługodawca - oznacza Grzegorza Dobosz prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą DG Consulting Grzegorz Dobosz
z siedzibą w Polkowicach (59-100), ul. 11 Lutego 6/12, NIP:
6921336554, REGON: 020458373, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju;
e-mail:
kontakt@doboszakademia.pl,
będącego
jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
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7. Summer Camp - odpłatna Usługa opisana szczegółowo na Stronie
Internetowej Serwisu, polegająca w szczególności na nauce języka
angielskiego poprzez jego używanie w codziennych sytuacjach oraz
na zapewnieniu opieki i wyżywienia przez okres wskazany
każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.
8. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod
którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające
w domenie www.doboszakademia.pl.
9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji
kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te
informacje
służą,
i
które
pozwalają
na
odtworzenie
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
10. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach
określonych w Regulaminie, między Użytkownikem a Usługodawcą.
11. Usługa - oznacza usługę przedstawianą przez Usługodawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
12. Zajęcia - odpłatna Usługa opisana szczegółowo na Stronie
Internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na zasadach
określonych na Stronie Internetowej Serwisu, w szczególności:
"Mama, Tata i ja"; "Sobota z angielskim"; "Sobotni Klub
z Angielskim"; "Dla dzieci i młodzieży"; "Dla dorosłych";
"Maturzyści"; "Lekcje indywidualne"; "Kursy specjalistyczne";
"English Pub".
§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej
Serwisu
(z
wyjątkiem
logotypów
i
zdjęć
prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach
prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do
podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
2. Usługodawca
dołoży
starań,
aby
korzystanie
z
Serwisu
Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem
wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze
Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub
Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
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o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli.
Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu,
zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym
urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies"
ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na
urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy
urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej
swojego
urządzenia
końcowego.
Usługodawca
wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować
utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej
Serwisu.
W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest
posiadanie
przez
Użytkownika
aktywnego
konta
poczty
elektronicznej.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu
Internetowego lub Strony Internetowej Serwisu, w sposób sprzeczny
z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób
trzecich.
Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet wiązać
może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych
Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować
programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających
z sieci Internet.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu
Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności,
która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej
innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na
zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy;
działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd.
§ 4 Zamówienia na usługi odpłatne (Zajęcia)

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług
odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy
o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług
odpłatnych.
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2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne
w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na
dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
3. W celu złożenia zamówienia na Zajęcia Użytkownik wypełnia
formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej
Serwisu oraz test, celem ustalenia aktualnego poziomu znajomości
języka angielskiego. Użytkownik w formularzu określa:
a) rodzaj Zajęć, którymi jest zainteresowany;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu;
d) adres e-mail;
e) datę urodzenia.
4. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną
poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Stronie
Internetowej Serwisu, a następnie wysłanie formularza do
Usługodawcy poprzez wybranie przycisku „Potwierdzam zapisanie zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed przyjęciem
oferty Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie,
czasie trwania oraz zakresie usługi, jak też o wszystkich
dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku
z Umową.
5. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość
zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez
oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Jeżeli świadczenie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi,
aby świadczenie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
7. Umowa
pomiędzy
Użytkownikiem,
a
Usługodawcą,
której
przedmiotem jest Usługa Zajęcia, zawarta jest na okres ...
8. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem, Usługodawca potwierdza
warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku.
§ 5 Zamówienia na Usługę odpłatną Summer Camp
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług
odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy
o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług
odpłatnych.
2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne
w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na
dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną
Summer Camp poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy
formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu,
za pomocą przycisku „Wyślij zgłoszenie na Summer Camp -
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zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, po wybraniu terminu/ terminów
świadczenia
Usługi.
Każdorazowo
przed
przyjęciem
oferty
Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie, czasie
trwania oraz zakresie usługi, jak też o wszystkich dodatkowych
kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości
zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez
oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4. Jeżeli świadczenie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi,
aby świadczenie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
5. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem, Usługodawca potwierdza
warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku.
§ 6 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej
usłudze stanowią ceny brutto.
2. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie
Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez
Użytkownika.
3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione
usługi odpłatne:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek
bankowy Usługodawcy);
4. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości
wynikającej z zawartej umowy o świadczenie usługi odpłatnej
w terminie 7 Dni roboczych.
5. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności
w terminie, o którym mowa w §6 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca
wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności
i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja
o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również
informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu,
Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego
upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca
prześle
Użytkownikowi
na
Trwałym
nośniku
oświadczenie
o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
6. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty
elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika
w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi
odpłatne.
Faktura
dostarczana
jest
przy
pomocy
poczty
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elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu
otwarcia
pliku
Użytkownik
powinien
posiadać
bezpłatne
oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca
rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który
można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 7 Reklamacje
1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku
z korzystaniem z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej
i
przesłana
na
adres
elektroniczny
Usługodawcy
kontakt@doboszakademia.pl.
W
zgłoszeniu
reklamacyjnym
Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje
reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej
Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,
o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r.,
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 8 Odstąpienie od Umowy
1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na
odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy
o świadczenie usługi.
Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi odpłatnej,
składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie
można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem:
Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim
Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu
od umowy o świadczenie usługi, zwrócić mu wszystkie dokonane
przez niego płatności.
6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia
od umowy po wyrażeniu zgody, o której mowa w §4 ust. 4 lub §4 ust.
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6 Regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do
chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie
do
zakresu
spełnionego
świadczenia,
z uwzględnieniem ceny określonej w umowie.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi
w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego
Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu
świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od
umowy.
§ 9 Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
prywatności.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów
zawieranych
z
Użytkownikami
będącymi
Przedsiębiorcami
Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego
wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat
przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Serwisu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony
będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym
dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie
niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem
o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów
uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi
być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie
Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca
informuje,
że
pod
adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
dostępna
jest
platforma
internetowego
systemu
rozstrzygania
sporów
pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji
przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
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podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej
Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed
wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za
pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej
odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2018 r.
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