Regulamin
Uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych

§ 1 Zakres zastosowania
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowe zasady udziału w szkoleniach
stacjonarnych, których organizatorem jest REHAU sp. z o.o., Baranowo, ul. Poznańska 1 A, 62-081
Przeźmierowo k. Poznania (Polska), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 49439, NIP: 781-001-68-06, REGON: 630161920, z kapitałem
zakładowym 46.500.000,00 PLN (dalej odpowiednio „REHAU” oraz „szkolenia REHAU”).
2. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Regulamin nie reguluje usługi świadczonej drogą
elektroniczną – usługi „Zgłoszenia udziału w szkoleniu” – usługa polegająca na umożliwieniu zgłaszania
udziału w szkoleniach Grupy REHAU. Usługa ta została uregulowana w Regulaminie świadczenia usług
drogą elektroniczną dostępnym na stronie internetowej REHAU www.rehau.pl.
3. Udział w szkoleniach REHAU jest dostępny wyłącznie dla przedsiębiorców, tj. podmiotów
korzystających z tych szkoleń w zakresie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub
zawodową oraz dla pracowników lub współpracowników tych przedsiębiorców, którzy w takiej sytuacji
również nie działają jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
4. Szkolenia REHAU mogą być zarówno odpłatne jak i nieodpłatne.
5. Klient przyjmuje do wiadomości, że postanowienia Regulaminu oraz innych regulaminów i
dokumentów w nim powołanych obowiązują zarówno Klienta jak i zgłoszonych przez niego uczestników
szkoleń REHAU. W związku z powyższym Klient zobowiązuje się związać postanowieniami Regulaminu
oraz innych regulaminów i dokumentów w nim powołanych także zgłaszanych przez niego uczestników
szkoleń REHAU i w razie potrzeby zapewnić im dostęp do treści Regulaminu oraz innych regulaminów
i dokumentów w nim powołanych.
§ 2 Zgłoszenia, udział w szkoleniach REHAU
1. REHAU podaje informacje o miejscu i terminie szkolenia REHAU z wykorzystaniem usługi
„Zgłoszenia udziału w szkoleniu”. REHAU zastrzega możliwość każdorazowego ograniczenia liczby
uczestników szkoleń REHAU ze względów technicznych lub dydaktycznych.
2. Zgłoszeń na szkolenia REHAU dokonuje się z wykorzystaniem usługi „Zgłoszenia udziału w
szkoleniu” dostępnej drogą elektroniczną na stronie internetowej REHAU www.rehau.pl. Każdorazowo
zgłoszenie udziału w szkoleniu REHAU z wykorzystaniem wskazanej usługi jest potwierdzane z
wykorzystaniem adresu e-mail podawanym przy dokonywaniu zgłoszenia. W przypadku szkoleń
odpłatnych warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest uiszczenie opłaty na zasadach określonych w
Regulaminie i informacji przekazanej przez REHAU Klientowi.
3. Anulowanie udziału w szkoleniu REHAU dokonywane jest poprzez przekazanie informacji drogą
mailową na adres e-mail poznan@rehau.com. W przypadku szkoleń REHAU odpłatnych, anulowanie
udziału w szkoleniu REHAU do 10 dni przed terminem danego szkolenia jest dokonywane bezpłatnie a
ewentualnie uiszczona opłata za udział w szkoleniu REHAU jest zwracana. W takiej sytuacji REHAU
dokona ustalenia z Klientem numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócona uiszczona opłata
oraz wystawi i przekaże Klientowi fakturę korygującą na zasadach określonych w § 4 ust. (2)
Regulaminu. W przypadku późniejszego anulowania udziału w szkoleniu REHAU, jako opłata za
anulowanie zostanie naliczona opłata za uczestnictwo w pełnej wysokości. Również w przypadku
niestawiennictwa uczestnika szkolenia REHAU w terminie i miejscu danego szkolenia REHAU,
wymagalna pozostaje cała opłata za uczestnictwo.
4. REHAU zastrzega sobie możliwość formułowania w odniesieniu do Klientów dodatkowych wymogów
koniecznych do spełnienia w celu wzięcia udziału w szkoleniach REHAU, np. posiadanie odpowiednich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień budowlanych, znajomości danego języka czy posiadanie
odpowiednich narzędzi.
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5. Klient na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru szkolenia REHAU uwzględniając czy treść
szkoleń, spełnienie formułowanych przez REHAU wymogów, o których mowa w ust. (4) niniejszego
paragrafu, poziom wiedzy fachowej przekazywanej w ich trakcie odpowiada wiedzy Klienta, jego
pracowników lub współpracowników oraz celom, dla których zdecydowali się oni wziąć udział w danym
szkoleniu REHAU.
6. REHAU zastrzega sobie możliwość odmowy udziału Klienta lub wskazanych przez niego osób w
szkoleniach REHAU. W takiej sytuacji postanowienia § 3 ust. (3) w zakresie roszczeń Klienta, jego
pracowników lub współpracowników pozostają w mocy.
§ 3 Zmiany dotyczące szkoleń REHAU oraz ich odwołanie
1. REHAU zastrzega sobie prawo do zmiany zapowiedzianych referentów i treści szkoleń REHAU.
2. REHAU zastrzega sobie prawo do odwołania danego szkolenia REHAU (zarówno odpłatnego jak i
nieodpłatnego), w szczególności w sytuacji, jeżeli zbyt mała liczba zgłoszonych uczestników nie
pozwala z przyczyn ekonomicznych na przeprowadzenie danego szkolenia REHAU. REHAU zastrzega
sobie także prawo do odwołania udziału danego Klienta, w tym zgłoszonych przez niego uczestników
(wszystkich albo części) w danym szkoleniu REHAU. W przypadku odwołania udziału danego Klienta i
wszystkich zgłoszonych przez niego uczestników REHAU zwraca w całości opłatę za uczestnictwo w
trybie określonym w § 2 ust. (3) zdanie trzecie Regulaminu. W przypadku odwołania udziału części
zgłoszonych przez niego uczestników REHAU zwraca w odpowiedniej części opłatę za uczestnictwo w
trybie określonym w § 2 ust. (3) zdanie trzecie Regulaminu.
3. Zarówno w przypadku zmiany zapowiedzianych referentów czy treści szkoleń REHAU jak i w
przypadkach, o których mowa w ust. (2) niniejszego paragrafu, Klientowi oraz jego pracownikom lub
współpracownikom nie przysługują dalej idące roszczenia niż roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty za
uczestnictwo, w tym żadne roszczenia odszkodowawcze, roszczenia za utracone korzyści, roszczenia
o przeprowadzenie danego szkolenia REHAU, jak również zwrot ewentualnie powstałych kosztów
podróży lub zakwaterowania.
§ 4 Odpłatność, opłata za uczestnictwo
1. W przypadku szkoleń odpłatnych opłata za uczestnictwo jest naliczana od każdego uczestnika w
odniesieniu do danego pojedynczego terminu szkolenia. Klient jest informowany o wysokości i sposobie
uiszczenia opłaty za uczestnictwo z wykorzystaniem usługi „Zgłoszenia udziału w szkoleniu” lub adresu
e-mail Klienta podawanego przy dokonywaniu zgłoszenia. Co do zasady, opłaty za uczestnictwo w
szkoleniach REHAU są uiszczane z góry na podstawie faktury wystawianej przez REHAU, w terminie
płatności i na rachunek bankowy REHAU wskazane na wystawianej fakturze.
2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu faktur drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany
przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w danym szkoleniu REHAU z wykorzystaniem usługi „Zgłoszenia
udziału w szkoleniu”. Klient wyraża zgodę na wystawianie mu faktur bez podpisu.
3. W przypadku gdy Klient posiada bony, prawa do zniżek, rabatów i kody promocyjne uprawniające do
uczestnictwa w danym szkoleniu REHAU bezpłatnie lub za obniżoną opłatą za uczestnictwo, należy
przedstawić je w odpowiedzi na e-mail informujący o warunkach przyjęcia zgłoszenia udziału w
szkoleniu REHAU w dniu dokonania zgłoszenia. Bony, prawa do zniżek, rabatów i kody promocyjne
przekazane w późniejszym momencie mogą nie zostać uwzględnione. W takim przypadku wymagana
będzie regularna opłata za uczestnictwo w danym szkoleniu REHAU.
§ 5 Uczestnictwo w szkoleniach REHAU, odpowiedzialność Klienta i uczestników szkoleń
REHAU
1. Uczestnicy szkoleń REHAU zobowiązani są do przestrzegania zakazu rejestrowania:
- obrazu czy dźwięku jakichkolwiek fragmentów szkoleń REHAU (w tym prezentowanych w ramach
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szkoleń REHAU treści i informacji),
- osób uczestniczących w szkoleniach REHAU,
za pomocą jakichkolwiek urządzeń, bez zgody prowadzącego.
2. Uczestnik szkolenia REHAU jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu
uczestnictwa w szkoleniach REHAU pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także ich
spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania wyżej
wymienionych substancji wśród współuczestników szkolenia.
3. Podczas szkoleń REHAU zakazane jest przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i
prowadzącemu, zakazane jest także używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
4. Zakazane jest także przekazywanie przez Klienta czy uczestników szkoleń REHAU treści
bezprawnych, przekazywanie niezamówionych informacji handlowych czy wykorzystywanie usługi
udziału w szkoleniu REHAU do reklamowania, promowania lub oferowania usług, produktów czy firm
Klientów lub uczestników szkoleń REHAU.
5. W miejscach prowadzenia szkoleń REHAU obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
6. Uczestnicy szkoleń REHAU mają obowiązek stosować się do wskazówek i poleceń prowadzącego
dane szkolenie REHAU mających na celu między innymi uzyskanie najlepszej jakości ich
przeprowadzenia.
7. Brak przestrzegania przez uczestnika szkolenia REHAU zasad określonych w Regulaminie uprawnia
REHAU oraz prowadzącego dane szkolenie REHAU do usunięcia danego uczestnika ze szkolenia
REHAU. W takiej sytuacji Klientowi i zgłoszonym przez niego uczestnikom nie przysługują roszczenia
o zwrot uiszczonej opłaty za uczestnictwo w szkoleniu REHAU ani żadne roszczenia odszkodowawcze.
8. Klienci wraz ze zgłoszonymi przez nich uczestnikami szkoleń REHAU ponoszą solidarną
odpowiedzialność materialną za szkody dokonane przez tych uczestników w obiektach, w których są
realizowane szkolenia REHAU, a także w sprzęcie i materiałach służących do realizacji szkoleń REHAU.
9. Klienci wraz ze zgłoszonymi przez nich uczestnikami szkoleń REHAU ponoszą solidarną
odpowiedzialność materialną za naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestników szkoleń
REHAU zgłoszonych przez Klienta.
10. Z wyjątkiem praw, które zostały wyraźnie udzielone Klientowi lub uczestnikom szkoleń REHAU na
podstawie Regulaminu, Klientowi i uczestnikom szkoleń REHAU nie są przyznawane żadne inne prawa,
niezależnie od ich rodzaju, w szczególności do nazw firmy i praw własności użytkowej (takich jak
patenty, wzory użytkowe, marki itp.) czy intelektualnej, REHAU nie jest również zobowiązana do
przyznawania Klientowi takich praw.
§ 6 Materiały szkoleniowe, prawa autorskie
1. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkoleń REHAU przekazywane są na
potrzeby udziału w danym szkoleniu REHAU i Klient oraz uczestnik szkoleń REHAU zobowiązuje się
wykorzystywać je wyłącznie do celów związanych z udziałem w danym szkoleniu REHAU.
2. REHAU podkreśla, że wszystkie materiały szkoleniowe, do których uczestnik szkoleń uzyskuje dostęp
w trakcie udziału w szkoleniach REHAU lub przy okazji udziału w szkoleniach REHAU, chronione są
Prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej.
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3. Uczestnik szkoleń REHAU nie ma prawa do:
- rozpowszechniania, odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania, wprowadzania do obrotu oraz
wykorzystywania dla celów zarobkowych,
- zwielokrotniania, powielania, kopiowania,
- modyfikowania, adoptowania, modernizowania, przystosowywania, zmiany treści lub układu,
łączenia, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych,
materiałów szkoleniowych oraz innych treści i informacji uzyskanych przez uczestnika szkoleń w trakcie
udziału w szkoleniach REHAU lub przy okazji udziału w szkoleniach REHAU, zarówno w ich oryginałach
jak i wytworzonych egzemplarzach, w całości i fragmentach.
4. Powyższy zakaz nie dotyczy wykorzystywania wiedzy i materiałów nabytych przez uczestnika szkoleń
REHAU dla potrzeb poprawnego, zgodnego z ich przeznaczeniem stosowania produktów Grupy
REHAU.
5. Powyższe ograniczenia nie wpływają na możliwość wykorzystywania materiałów szkoleniowych
przez uczestników szkoleń REHAU na wewnętrzne potrzeby w ich miejscach pracy poprzez
udostępnienie w celach pogłębiania wiedzy współpracowników.
6. Zakazane jest dokonywanie nagrań w formie audio lub wideo, wykonywanie zdjęć prezentowanych
w ramach szkoleń REHAU treści i informacji a także samych szkoleń REHAU czy osób w nim
uczestniczących.
§ 7 Odpowiedzialność REHAU
1. W ramach szkoleń REHAU, REHAU udostępnia informacje o ogólnych cechach i warunkach
używania produktów Grupy REHAU oraz ich systemach. Szkoleń REHAU nie należy uznawać za
doradztwo REHAU dotyczące używania produktów Grupy REHAU w indywidualnym przypadku.
2. Pomimo regularnego doskonalenia przez REHAU treści szkoleniowych REHAU nie może przyjąć na
siebie gwarancji kompletności i jakości informacji udostępnianych w ramach szkoleń REHAU i przy
okazji szkoleń REHAU. Kompletne dane i informacje dotyczące produktów i systemów REHAU
omawianych podczas szkoleń REHAU udostępniane są każdorazowo we właściwych dokumentach
technicznych dotyczących danych produktów Grupy REHAU i ich systemów. Dokumenty te są
przekazywane przez właściwe biura sprzedaży produktów REHAU lub na stronie internetowej REHAU.
Przestrzeganie zdefiniowanych w tych dokumentach wytycznych jest wiążące dla Klientów i nie jest
zastępowane udziałem w danym szkoleniu REHAU.
3. Roszczenia względem REHAU, dotyczące odpowiedzialności za szkody materialne lub
niematerialne, spowodowane zastosowaniem lub brakiem zastosowania prezentowanych w ramach i
przy okazji szkoleń REHAU informacji i treści, względnie zastosowaniem błędnych i niekompletnych
tych informacji i treści, są co do zasady wyłączone.
4. W najszerszym możliwym zakresie, używanie i przerabianie produktów Grupy REHAU oraz
indywidualna kontrola stosowności ich użycia w danym, konkretnym przypadku leży wyłącznie w
zakresie odpowiedzialności osób korzystających z tych produktów.
5. REHAU nie przejmuje odpowiedzialności za treści innych partnerów szkoleniowych względnie ich
przedstawicieli biorących udział w szkoleniach REHAU.
6. Jeśli REHAU w ramach szkoleń REHAU zamieszcza odnośniki do stron internetowych osób trzecich,
REHAU nie przejmuje odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. REHAU wyraźnie
oświadcza, iż nie przewłaszcza sobie treści stron internetowych osób trzecich. Stała kontrola przez
REHAU stron internetowych należących do osób trzecich nie jest możliwa. Korzystanie z odnośników
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w celu przechodzenia na strony internetowe osób trzecich odbywa się na własne ryzyko uczestników
szkoleń REHAU.
§ 8 Prawa do wizerunku
1. Klient, w tym zgłoszeni przez niego pracownicy lub współpracownicy wyrażają zgodę na zbieranie
przez REHAU podczas szkoleń REHAU materiału fotograficznego, fonograficznego lub filmowego w
celach reklamowych lub promocyjnych. W związku z powyższym uczestnicy szkoleń REHAU wyrażają
zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich wizerunku według
następujących
zasad:
- cel: marketing i promocja szkoleń REHAU i webinariów REHAU (szkolenia świadczone drogą
elektroniczną),
- czas publikacji: 5 lat od momentu utrwalenia wizerunku uczestnika szkoleń REHAU,
- zakres utrwalenia lub zwielokrotniania wizerunku: trwałe lub czasowe utrwalenie dowolną techniką –
w tym fotograficzną, fonograficzną lub filmową, na wszystkich nośnikach i w dowolnej ilości oraz trwałe
lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, na wszystkich nośnikach i w dowolnej ilości, w
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową a
także wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i
rozporządzanie
tymi
kopiami,
- zakres wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku: w nieograniczonej liczbie przypadków,
samodzielnie lub w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi
innymi treściami, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym w sieci Internet oraz w innych sieciach cyfrowych.
2. Wskazane w ust. (1) zgody zostają udzielone bez ograniczeń co do terytorium, czasu (za wyjątkiem
czasu publikacji, o którym mowa w ust. (1) tiret drugi).
3. REHAU zachowuje także uprawnienie do przeniesienia praw wskazanych w ust. (1) niniejszego
paragrafu na podmioty trzecie, w ramach grupy kapitałowej, do której należy REHAU według
swobodnego uznania REHAU.
4. Uczestnik szkolenia REHAU zobowiązuje się do nieodwoływania zgody, o której mowa w ust. (1)
niniejszego paragrafu. W przypadku odwołania zgody, o której mowa w ust. (1) niniejszego paragrafu
przez uczestnika szkolenia REHAU, uczestnik szkolenia REHAU ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą względem REHAU z tytułu pozbawiania REHAU praw wskazanych w ust. (1)
niniejszego paragrafu.
§ 9 Dane osobowe
Klient oraz zgłoszony przez niego uczestnik szkolenia REHAU mają świadomość przetwarzania przez
REHAU przekazanych REHAU danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych zawarte są na podstronie internetowej REHAU https://www.rehau.com/plpl/ochrona-danych-osobowych w dokumencie o nazwie „Ochrona Danych Osobowych”.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się nieważne lub nieskuteczne,
pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Nieważne lub nieskuteczne
postanowienia zostaną zastąpione odpowiednią regulacją, która jest do nich najbardziej zbliżona, a
którą strony uzgodniłyby, gdyby przewidziały nieważność lub nieskuteczność danego postanowienia.
2. Skutek w postaci zawarcia umowy udziału w szkoleniach REHAU występuje z chwilą otrzymania
przez Klienta potwierdzenia zgłoszenia udziału w szkoleniu REHAU.
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3. Wyłącza się możliwość wypowiedzenia umowy udziału w szkoleniach REHAU przez Klienta bez
ważnych powodów.
4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez REHAU przed zawarciem umowy na świadczenie
usługi unormowanej Regulaminem na stronie internetowej REHAU, czyli w taki sposób, który umożliwia
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego,
którym posługuje się Klient, także na każde jego żądanie.
5. Ustalone między REHAU a Klientem regulacje odmienne od tych zawartych w Regulaminie wymagają
dla swej ważności formy pisemnej. Zachowania formy pisemnej wymaga także samo zniesienie
powyższego wymogu.
6. Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń i zobowiązań stron jest właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Poznaniu. Niezależnie od powyższego REHAU jest uprawniona do wniesienia
powództwa przed sąd siedziby/miejsca zamieszkania Klienta.
7. Prawem właściwym jest prawo polskie.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.

Ważny od 26.03.2020

