REGULAMIN CODE:ME
1.

Organizator
1.1. Organizatorem Kursów [Kurs] jest Fundacja CODE:ME [Organizator] z siedzibą w Gdańsku, przy ul.
Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000613580, REGON 36425967000000, NIP 5842749072.
1.2. CODE:ME to program intensywnych kursów programowania kierowany do każdego, kto chciałby
nauczyć się kodowania od podstaw lub poszerzyć swoją wiedzę. Przygotowane i prowadzone przez
specjalistów-praktyków warsztaty pozwalają na zdobycie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia
kariery zawodowej w roli programisty.

2.

Kursy
2.1. Kursy kierowanie są do osób fizycznych, firm oraz instytucji [Uczestnicy].
2.2. Uczestnikami Kursów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Program zajęć, cennik Kursów oraz ich terminy i miejsce realizowane są zgodnie z informacjami
zawartymi na stronie internetowej www.codeme.pl.
2.4. Ceny Kursów są zróżnicowane i zależne od poziomu nauczania i długości trwania każdego Kursu.
2.5. Ostateczny program zajęć może nieznacznie ulec zmianie na wniosek szkolonej grupy lub w celu
dostosowania programu do poziomu grupy. W przypadku zmiany, trener podejmie nowy temat lub
poświęci czas na powtórzenie realizowanego już materiału.
2.6. W przypadku wykupienia przez uczestnika dwóch Kursów w ramach pakietu, Kursy traktowane są
łącznie jako jeden Kurs.
2.7. W przypadku określenia przez Organizatora w szczegółach każdego z Kursów minimalnych wymagań,
zgłaszający się Uczestnicy oświadczają, że spełniają podane warunki lub spełnią je do dnia
rozpoczęcia wybranego Kursu.
2.8. W przypadku niemożliwości pojawienia się trenera na zajęciach, Organizator dopuszcza możliwość
zastępstwa lub przeniesienia wybranych zajęć na inny termin. O każdej zmianie terminu i miejsca
Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu
zgłoszeniowym adres mailowy.
2.9. Większość z Kursów kończy dwunastogodzinny, nocny hackathon. W przypadku Kursów
dwumiesięcznych lub dłuższych przeprowadzony zostanie dodatkowy hackathon w trakcie trwania
Kursu.

3.

Zapisy
3.1. Zapisy na Kursy odbywają się poprzez moduł zakupu biletów dostępny na stronie www.codeme.pl
3.2. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
3.3. O zakwalifikowaniu się na Kurs każdy Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na
wskazany w formularzu adres mailowy.
3.4. Wpisanie na listę uczestników Kursu następuje po uregulowaniu opłat związanych z zakupem biletu.

4.

Bilety
4.1. Kursy realizowane w ramach CODE:ME mogą być oferowane w różnych typach, które umożliwiają
korzystanie z dodatkowych opcji.
4.2. Organizator ma prawo do zorganizowania krótkotrwałej promocji dotyczącej jednego lub większej liczby
Kursów, w ramach której przygotowane zostaną bilety w odmiennej cenie i o odrębnym zakresie
korzyści.

5.

Płatności
5.1. W przypadku Kursów, których organizacja wymaga akceptacji zgłoszenia przez Organizatora, płatność
następuje po potwierdzeniu, które zostaje przesłane drogą mailową na wskazany w formularzu adres
mailowy wraz z dalszą instrukcją postępowania.
5.2. W przypadku Kursów, które nie wymagają akceptacji Organizatora, płatność dokonywana jest w
momencie zgłoszenia.
5.3. Organizator korzysta z zewnętrznego systemu zapisów i płatności Evenea, którego moduł udostępniany
jest na stronie www.codeme.pl.
5.4. Zasady korzystania z serwisu Evenea określone zostały odrębnym regulaminem znajdującym się na
stronie www.evenea.pl.
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6.

Zasady rezygnacji z Kursu
6.1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Kursie. O tym fakcie Uczestnik winien
poinformować Organizatora drogą mailową na adres kontakt@codeme.pl.
6.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego
rozpoczęciem, Uczestnikowi zwracane jest 80% kosztów zakupu biletu.
6.3. W przypadku rezygnacji w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Kursu oraz
maksymalnie po ukończeniu drugich zajęć, Uczestnikowi zwracane jest 50% kosztów zakupu biletu.
6.4. Uczestnik rezygnujący z Kursu po zrealizowaniu minimum trzech zajęć nie otrzymuje zwrotu kosztów
biletu.
6.5. W przypadku odwołania Kursu przed jego rozpoczęciem z winy Organizatora, zaproponowany zostanie
inny termin Kursu, o ile zrealizowanie takiego Kursu będzie możliwe w innym terminie. Uczestnikowi
przysługuje pełen zwrot kosztu biletu lub możliwość przeniesienia na nowy termin.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika wywołanych
odwołaniem lub przerwaniem Kursu.
6.7. W przypadku przerwania Kursu z winy Organizatora, Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów
proporcjonalny do niezrealizowanej części Kursu.

7.

Udostępnianie wizerunku Uczestnika
7.1. W trakcie trwania Kursów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem
Uczestników biorących udział w Kursie.
7.2. Uczestnik wyraża zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na
rozpowszechnianie swojego dla celów promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem Kursów
na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie,
publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w
materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych
przez Organizatora Kursów lub z jego udziałem.

8.

Współpraca z Partnerami
8.1. Organizatorzy Kursów współpracują z Partnerami [Partner], których lista widnieje na stronie
www.codeme.pl
8.2. W ramach powyższego partnerstwa, Organizatorzy mają możliwość zaoferowania wyróżniającym się
Uczestnikom staż lub pracę.
8.3. Uczestnik, aby mógł ubiegać się o staż lub pracę u jednego z Partnerów, musi ukończyć Kurs, przesłać
Organizatorom opis swojego doświadczenia zawodowego w postaci CV oraz minimum jeden program
swojego autorstwa.
8.4. Szczegółowe warunki stażu lub pracy, w tym zakres umowy, forma oraz wynagrodzenie u Partnerów
Organizatora, ustalane są na indywidualnych spotkaniach Uczestnika z Partnerem.
8.5. Organizator nie gwarantuje możliwości odbycia stażu lub otrzymania zatrudnienia u Partnera.
8.6. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań mających na celu wsparcie Uczestników w
otrzymaniu stażu lub pracy na stanowisku programisty. o ile ci wyrażą takie zainteresowanie.

9. Prawa do kodu
Uczestnicy zachowują pełnię praw autorskich do kodu, który zostanie stworzony podczas Kursów.
10. Uwagi końcowe
10.1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie
www.codeme.pl.
10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

