
Regulamin Programu  „PCI Fachowiec-PRO” firmy Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o., 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie firmy 

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o., "PCI Fachowiec PRO" zwanym dalej 

„Programem". 

2. Organizatorem Programu jest firma Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o., z siedzibą w 

Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000835296, zwana dalej "Organizatorem". 

3. Okres trwania Programu jest bezterminowy. Program prowadzony jest wyłącznie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że poprzez wypełnienie 

Formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie Programu https://pci-fachowiec-

pro.pl/, akceptuje w pełni jego postanowienia. 

 

§2 

Definicje 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a. Uczestnik - osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 

b. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

c. mieszka na terenie Polski,  

2. przesłała poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy na Platformie www,  

3. Adres Organizatora - Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 

58, 32-400 Myślenice  

4. Formularz Zgłoszeniowy - formularz zgłoszenia udziału w Programie wymagający 

wypełnienia i przesłania na stronie WWW Programu; 

5. Baza Danych Organizatora - usystematyzowany zbiór informacji zawierających podane przez 

Uczestników w formularzach zgłoszeniowych dane; 

6. Platforma WWW „PCI Fachowiec-pro” – strona internetowa zawierająca informacje o 

terminach szkoleń i promocjach w ramach Programu. 

 

§3 

Warunki przystąpienia do Programu: 

1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. 

2. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w Programie jest 

wypełnienie formularza na Platformie WWW i udział w 2 szkoleniach przeprowadzanych 

przez Organizatora w ciągu 12 miesięcy, czyli 2 szkoleniach rocznie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w dowolnym 

momencie trwania Programu. 

 

https://pci-fachowiec-pro.pl/
https://pci-fachowiec-pro.pl/


§4 

Przystąpienie do Programu 

1. Uczestnik przystępuje do Programu, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, który należy 

przesłać za pomocą strony Programu pod adresem https://pci-fachowiec-pro.pl. 

2. Potwierdzenie rejestracji Uczestnika w Programie następuje poprzez otrzymanie 

automatycznego maila zwrotnego, na adres podany w formularzu wypełnionym przez 

Uczestnika. 

3. Formularz zgłoszeniowy wypełniony jedynie częściowo lub nieczytelnie nie skutkuje 

przystąpieniem do Programu. 

4. Program może być w każdym czasie zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez 

podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu programu na stronie Programu 

https://pci-fachowiec-pro.pl w terminie, co najmniej 14 dni przed zakończeniem Programu. 

 

§5 

Zasady uczestnictwa w Programie 

1. Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniach ogłaszanych przez Organizatora 

na stronie www Programu z częstotliwością minimum 2 szkoleń na 12 miesięcy, czyli 2 

szkoleń rocznie. 

2. W przypadku zajścia siły wyższej, która uniemożliwia organizację szkoleń z częstotliwością 

wymienioną w §5 pkt.1, Organizator może zmienić formę szkoleń na zdalną lub wstrzymać 

szkolenia do czasu ustania okoliczności nadzwyczajnych. Udział Uczestnika w Programie 

zostaje wtedy przedłużony na okres ustalany przez Organizatora zależnie od okoliczności 

siły wyższej, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków wskazanych w 

niniejszym Regulaminie. 

4. Organizator zobowiązuje się do organizacji minimum 2 szkoleń na rok. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności i kosztów związanych z uczestnictwem Uczestnika w szkoleniu. 

5. Organizator zastrzega, że prezentowane na stronie Programu informacje o promocjach nie 

stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nadto Organizator zastrzega 

sobie prawo do publikowania promocji na Platformie www, w tym do usuwania 

dotychczasowych i wprowadzania nowych w celu zapewnienia atrakcyjności Programu. W 

sytuacjach wystąpienia niepożądanych problemów technicznych na Platformie, Organizator 

zastrzega sobie prawo do aktualizacji opublikowanych już promocji.   

6. Udział w szkoleniach prowadzonych przez Organizatora w ramach Programu jest bezpłatny. 

7. Z promocji prezentowanych na Platformie WWW „PCI Fachowiec-PRO” mogą skorzystać 

jedynie Uczestnicy Programu. 

 

§6 

Rezygnacja z Programu oraz wykluczenie Uczestnika przez Organizatora 

1. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu 

powinien przesłać Organizatorowi na e-mail pci-polska@pci-group.eu oświadczenie o 

rezygnacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora Programu 



oświadczenia Uczestnika o rezygnacji, Uczestnik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie 

otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji. Z chwilą otrzymania przez 

Organizatora Programu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji, uczestnik traci prawo do 

udziału w szkoleniach przeprowadzanych przez Organizatora w ramach Programu oraz traci 

możliwość korzystania z promocji produktowych kierowanych przez Organizatora do 

uczestników Programu. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Programu oświadczenia 

uczestnika o rezygnacji Uczestnik zostaje niezwłocznie usunięty z Bazy Danych Organizatora, 

o czym Organizator powiadamia Uczestnika drogą e-mailową. 

 

2. Uczestnik Programu może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Programie w 

przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu. O fakcie 

wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą e-

mailową na adres wskazanym w Formularzu Zgłoszeniowym.  

  

§7 

Postanowienie końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz warunków 

prowadzenia Programu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez 

jego Uczestników. Informacja o zmianie Programu zamieszczona będzie na Platformie 

WWW, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany. 

2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w 

niniejszym regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2020 roku. 

 


