REGULAMIN
„Akademia Lapco Poland Online”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług i Zasobów, udostępnianych
za pośrednictwem sieci Internet przez MedicaExpert Conference Mateusz Lubarski
(zwanym dalej „Organizatorem”).
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich
udostępnianych zasobów.
3. Korzystający z udostępnianych przez Organizatora zasobów są zobowiązani zapoznać
się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających
zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków
Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia,
dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków
Regulaminu.
4. Umożliwianie korzystania z Usług i Zasobów udostępnianych przez Organizatora jest
usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń.
zm.), które odbywa się na podstawie Regulaminu.
5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego na webinar „Akademia Lapco Poland Online” dostępnego na stronie
internetowej: https://medicaexpert.pl/akademia-lapco-poland/ w formie, która
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
§2
Warunki korzystania
1. Webinar to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego
za pośrednictwem sieci Internet, która umożliwia obustronną komunikację między
prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych
odległości.
2. Z webinaru „Akademia Lapco Poland Online” mogą korzystać osoby, które są lekarzami
i posiadają Numer Prawa Wykonywania Zawodu (zwane dalej „Uczestnikiem”).
3. Aby skorzystać z webinaru „Akademia Lapco Poland Online” należy wypełnić wszystkie
wymagane pola w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej:
https://medicaexpert.pl/akademia-lapco-poland/.
4. W dniu, w którym będzie odbywać się webinar do zarejestrowanych Uczestników
wysłana zostanie wiadomość e-mail wraz z instrukcją uruchomienia oraz linkiem,
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który bezpośrednio przekieruje na platformę, gdzie odbywać się będzie „Akademia
Lapco Poland Online”.
Webinar prowadzony będzie z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Podczas trwania webinarium można zadawać pytania poprzez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku – odpowiedź na pytania nastąpi po zakończeniu prelekcji,
chyba że Prelegent postanowi inaczej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości
w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych
i informacji.
Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można
w takich przypadkach domagać się żadnych roszczeń od Organizatora.
Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatów
online.
§3
Prawa autorskie

1. Nagrywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści webinaru „Akademia Lapco
Poland Online” jest kategorycznie zabronione.
2. Treści prezentowane są przez właścicieli praw autorskich osobiście lub za zgodą
oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.
3. Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie narusza
przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
§4
Postanowienia końcowe
1. Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Uczestnika.
2. Wszelkie sugestie oraz roszczenia dotyczące webinariów należy zgłaszać bezpośrednio
do MedicaExpert Conference Mateusz Lubarski.
3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu
oraz terminie wejścia zmian w życie Uczestnik zostanie poinformowany mailowo.
4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

