
REGULAMIN WARSZTATÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO  

AKADEMII FIRE MAX 

 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy: 

a) zasad organizacji Warsztatów Ratownictwa Technicznego przez Organizatora; 

b) warunków uczestnictwa w Warsztatach Ratownictwa Technicznego 

realizowanych przez Organizatora; 

c) zasad i warunków płatności za Warsztaty Ratownictwa Technicznego 

realizowane przez Organizatora; 

d) odstąpienia i złożenia reklamacji odnośnie Warsztatów Ratownictwa 

Technicznego realizowanych przez Organizatora. 

 

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy; 

b) Instruktor - oznacza osobę fizyczną prowadzącą Warsztaty wskazaną przez 

Organizatora dla każdego z Warsztatów; 

c) Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności 

gospodarczej, jak również osoba, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 

2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 tj. z dnia 21 lutego 2020 r.) 

(dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”) tj. osoba fizyczna zawierająca umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego 

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej 

udostępnioną na podstawie przepisów CEiDG; 

d) Organizator - oznacza „FIRE-MAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie  (kod pocztowy: 02-495) przy Al. Jerozolimskie  224, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096553, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521 008 3845, 

REGON: 012047512, kapitał zakładowy 97 000,00 zł; 

e) Uczestnik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych, osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawej, 

która dokonała zgłoszenia na Warsztaty oferowane przez Organizatora; 

f) Umowa - oznacza umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, 

na mocy której Uczestnik nabywa prawo do udziału w Warsztatach na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie; 

g) Warsztaty - Warsztaty Ratownictwa Technicznego Akademii FIRE MAX 

oznaczają szkoleniowe zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z warunkami 



opisanymi w ofercie na stronie internetowej Organizatora dla każdego z 

warsztatów oraz niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowienia, 

poprzez dokonanie zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu i opłacenie 

Warsztatów.  

4. Warsztaty są organizowane wyłącznie dla osób pełnoletnich według programu i na 

warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora przy danych Warsztatach. 

5. Przystępując do Warsztatów Uczestnik wyraża zgodę: 

a) na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

Warsztatów  przez Organizatora zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do 

Regulaminu; 

b) na przetwarzanie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego podczas 

Warsztatów poprzez publikację w prasie, materiałach szkoleniowych oraz na 

stronie internetowej Organizatora. Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie i 

obowiązuje od dnia jej wyrażenia do czasu jej cofnięcia. Organizator zastrzega 

sobie prawo do utrwalania przebiegu Warsztatów (wideo, audio, zdjęcia) i 

wykorzystywania ich w swoich materiałach i na profilach społecznościowych. 

Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i 

terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. 

6. Z tytułu przetwarzania danych wskazanych w ust. 5 powyżej, Uczestnikowi nie 

przysługuje od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie, odszkodowanie, 

zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.  

 

§2 Warsztaty  Ratownictwa Technicznego 

1. Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

2. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. 

3. Warsztaty Ratownictwa Technicznego mogą być przeprowadzone w jednym z trzech 

pakietów: 

a) samochód na kołach, 

b) samochód na boku, 

c) samochód na dachu. 

4. Organizator informuje Uczestników, w którym wariancie będą przeprowadzane 

Warsztaty, od tego uzależniona jest cena Warsztatów. 

5. Organizator zapewnia Uczestnikom: 

a) wszelki sprzęt techniczny niezbędny do uczestnictwa w Warsztatach tj. narzędzia 

hydrauliczne, sprzęt stabilizujący, sprzęt pneumatyczny, podręczny sprzęt 

burzący, itp.; 

b) przekazanie przez Instruktora prowadzącego Warsztaty wiedzy w zależności od 

pakietu Warsztatów na temat technik ratowniczych;   



c) realizację zajęć w oparciu o proaktywny udział i wkład uczestników metodą 

dydaktyczną „stop klatki” - instruktor nie tylko prezentuje nowe techniki ale 

również weryfikuje rozwiązania proponowane przez uczestników. 

d) możliwość sprawdzania i wdrażania własnych propozycji technik ratowniczych 

pod okiem instruktora i za jego akceptacją 

e) pokaz użycia technik ratowniczych;  

 

6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom: 

a) ubezpieczenia na rzecz każdego uczestnika 

b) sprzętu ochrony indywidualnej, (tj. ubrań ochronnych (specjalnych), hełmów 

z ochroną oczu, rękawic strażackich i technicznych, butów strażackich), w 

związku z czym warunkiem przystąpienia Uczestnika do Warsztatów jest 

dysponowanie ww. sprzętem we własnym zakresie. 

7. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną 

przyswojone przez Uczestników. 

8. Liczba miejsc na Warsztatach  jest ograniczona i określana przez Organizatora, niemniej 

jednak na 1 Instruktora maksymalnie może przypadać 10 Uczestników. 

9. Data i godzina oraz przybliżony czas trwania Warsztatów, jak również scenariusz 

Warsztatów  oraz Instruktor określane są każdorazowo przez Organizatora w ramach oferty 

zawartej na stronie internetowej Organizatora. 

10. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu 

zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów, 

tak by Uczestnicy mogli zrealizować wszystkie elementy Warsztatów. Na prośbę 

Uczestników, Instruktor może też skrócić Warsztaty, bądź zmienić ich scenariusz, przy 

czym zmiana ta nie wpłynie na modyfikację danego pakietu Warsztatów. 

11.Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. 

 

 §3 Zasady i warunki uczestniczenia  

w Warsztatach Ratownictwa Technicznego 

1. W Warsztatach mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające aktualne 

badania lekarskie wymagane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, które są 

czynnymi druhami/druhnami z ukończonym kursem uprawniającym do udziału w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych (warunek minimalny) lub czynnymi funkcjonariuszami 

Państwowej Straży Pożarnej.  

2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Warsztatach, jest możliwe po zapoznaniu się 

przez Uczestnika z Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w § 4 

Regulaminu oraz zapłata wynagrodzenia za udział w Warsztatach jest jednoznaczna z 

akceptacją treści Regulaminu.  

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Warsztatów podstawowych 

zasad higieny i bezpieczeństwa, przepisów p.poż oraz stosowania się do zaleceń 

Instruktora prowadzącego Warsztaty. 



4. Każdy Uczestnik Warsztatów jest upraniony do przerwania zajęć w przypadku 

naruszenia zasad bezpieczeństwa przez któregokolwiek z uczestników lub zauważenia 

sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Sygnalizacja przerwania zajęć odbywa się z pomocą 

wydania przez Uczestnika glośnego komunikatu głosowego „ZAGROŻENIE“ lub sygnału 

gwizdka trwającego min 5 sekund. Po usłyszeniu komunikatu „ZAGROŻENIE“ kazdy 

uczestnik natychmiast przerywa ćwiczenia i opuszcza strefę zagrożenia nawiazując 

osobisty kontakt z instruktorem. 

5. W trakcie Warsztatów każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i 

zaleceń  Instruktora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika 

Warsztatów, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub swoim 

zachowaniem znacząco utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie Warsztatów. W takim 

przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia. 

6. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przez Uczestników 

przekazywanych podczas Warsztatów oraz na rozpowszechnianie lub udostępnianie w 

jakikolwiek sposób takich nagrań bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku 

dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od 

Uczestnika skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania 

dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci 

Internet i naprawienia z tego tytułu powstałej szkody. 

7. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są objęte ochroną prawną 

tj. chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną jej twórców. 

Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, 

udostępnionych Uczestnikowi materiałów szkoleniowych. 

8. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom 

trzecim na skutek swojego działania lub zaniechania, w tym niezgodnego z Regulaminem, 

czy też instrukcjami lub wytycznymi Instruktora danych Warsztatów.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione 

podczas trwania Warsztatów. 

10. Każdy z Uczestników przystępując do Warsztatów oświadcza, że nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Warsztatach. 

11. Organizator oświadcza, że Warsztaty są organizowane z zachowaniem najwyższej 

staranności, prowadzone przez wykwalifikowanych Instruktorów, posiadających wiedzę 

teoretyczną i praktyczną w tematyce danych Warsztatów, niemniej Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rezultaty Warsztatów. 

12. Uczestnicy nie mogą podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, czy żądać 

obniżenia ceny, jeżeli warunki organizacji Warsztatów w ocenie danego Uczestnika nie 

spełniły oczekiwań. 

13. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo 

poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Warsztatach, w szczególności 

kosztów dojazdu, noclegu, w tym również w przypadku odwołania, zmiany terminu czy 

miejsca Warsztatów. 

 



§4 Zgłoszenie i zapłata Wynagrodzenie za Warsztaty 

1. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach odbywa się przy pomocy jednej z poniżej 

wybranych form a następnie dokonania płatności za dane Warsztaty zgodnie z informacją 

otrzymaną od Organizatora odnośnie sposobu i terminu płatności: 

a) przesłanie zapytania/zgłoszenia na adres e-mailowy: 

akademiafiremax@gmail.com 

b) zgłoszenie przez telefon pod numerem: (+48) 727 666 998 (w tym przypadku 

Uczestnik zobowiązany jest do podania właściwego adresu e-mail, niezbędnego 

do otrzymania dalszych potwierdzeń wynikających z Regulaminu oraz w celu 

przesłania faktury VAT za Warsztaty); 

2. Uczestnik nabywa miejsce/miejsca w Warsztatach przez wybranie pakietu i daty 

Warsztatów oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych Warsztatów. Ceny 

podane przez Organizatora są cenami brutto. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Warsztatów 

na zasadach określonych w Regulaminie. 

4.O ile Organizator nie postanowi inaczej wynagrodzenie za Warsztaty powinno być 

uiszczone najpóźniej na 7 dni przed dniem Warsztatów. Za dzień płatności uznaje się dzień 

uznania środków na rachunku bankowym Organizatora. 

5. W przypadku dokonania zgłoszenia na Warsztaty na mniej niż 7 dni przed dniem 

Warsztatów, wynagrodzenie należne Organizatorowi powinno zostać uregulowane 

zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora przy potwierdzeniu otrzymania 

zgłoszenia na Warsztaty. 

6.W przypadku dokonania zgłoszenia na Warsztaty na mniej niż 7 dni przez Uczestnika – 

Konsumenta,  dodatkowo Uczestnik - Konsument ten jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed 

upływem terminu do odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. 

7. Uczestnik, który dokonał zakupu Warsztatów jest informowany o przyjęciu na 

Warsztaty drogą e-mailową. Brak zapłaty za Warsztaty oznacza nieuwzględnienie 

Uczestnika na liście uprawnionych do odbycia danych Warsztatów. 

8. Fakturę VAT za Warsztaty Organizator przesyła na podany przez Uczestnika adres 

mailowy. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, faktur 

korygujących drogą elektroniczną (zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Dz. U. 

2018.2174 tj. z dnia 2018.11.21) na adres e-mail podany przez Uczestnika w zgłoszeniu. 

W przypadku zmiany adresu e-mail, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania Organizatora o tym fakcie na adres e-mail Organizatora, tj. 

akademiafiremax@gmail.com. 
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§5 Odstąpienie od Umowy 

1. Postanowienia odnośnie odstąpienia od Umowy przez Uczestników – Konsumentów, 

uregulowane są w § 6 Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem 

Uczestników – Konsumentów. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika, na co najmniej 14 dni przed 

planowanym terminem Warsztatów z jakiejkolwiek przyczyny, wynagrodzenie uiszczone 

tytułem Warsztatów, zostanie zwrócone Uczestnikowi. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika na mniej niż 14 dni, ale co 

najmniej na 7 dni przed terminem Warsztatów, Organizator zwróci na rzecz Uczestnika 

50% łącznej ceny za dane Warsztaty. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika na mniej niż 7 dni przed 

terminem Warsztatów, cała kwota zapłacona przez Uczestnika za Warsztaty przepada na 

rzecz Organizatora. 

5. Nieobecność Uczestnika na Warsztatach, czy też jego rezygnacja w trakcie trwania 

Warsztatów wiąże się z utratą uiszczonego przez Uczestnika wynagrodzenia za Warsztaty. 

6. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Warsztatach przez danego 

Uczestnika, który został zgłoszony, Uczestnik ma prawo do wskazania innej osoby, która 

będzie uczestniczyć w Warsztatach, przy czym taka zmiana jest dopuszczalna nie później 

niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem Warsztatów. Dotychczasowo zgłoszony 

Uczestnik jest zobowiązany do podania danych nowego Uczestnika, w tym przedstawienia 

mu treści niniejszego Regulaminu do akceptacji i wskazania wszelkich warunków, których 

spełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów z ważnych przyczyn, w tym 

z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia w chwili zawarcia lub 

wykonywania Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia 

władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne, lokalne, awarie i 

katastrofy techniczne. 

8. W przypadku zmiany przez Organizatora daty, miejsca lub znaczącej zmiany przedmiotu 

Warsztatów, Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom poniesionych kosztów.  

9. Odwołując dany Warsztat lub dokonując zmiany, o której mowa w ust. 8 powyżej, 

Organizator może zaproponować Uczestnikowi nowy termin Warsztatów. W przypadku 

zgody Uczestnika na przystąpienie do nowych Warsztatów, wynagrodzenie wpłacone 

przez danego Uczestnika zostanie zaliczone na poczet nowo utworzonych Warsztatów. W 

przypadku braku zgody Uczestnika na przystąpienie do nowo utworzonych Warsztatów, 

Organizator dokona zwrotu ceny zapłaconej przez danego Uczestnika niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Uczestnika o braku 

zgody na przystąpienie do nowo utworzonych Warsztatów. 

 

 

  



§6 Odstąpienie przez Uczestnika – Konsumenta 

1. Uczestnik – Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i 

ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu 

wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Uczestnik – 

Konsument może posłużyć się przy składaniu takiego oświadczenia o odstąpieniu, wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to konieczne. 

2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu może być złożone w dowolny sposób, 

zapewniający Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności 

oświadczenie to może być złożone na piśmie, wysłane na adres siedziby Organizatora lub 

wysłane w formie elektronicznej na adres: akademiafiremax@gmail.com. 

3. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, 

Organizator dokona zwrotu na rzecz Uczestnika – Konsumenta wszystkich dokonanych 

przez niego płatności. 

4. Jeżeli Uczestnik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług określonych w Umowie przed 

upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o których mowa w § 4 ust. 6, zastosowanie 

znajdują postanowienia ust. 5 poniżej. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika na mniej niż 7 dni przed 

terminem Warsztatów, cała kwota zapłacona przez Uczestnika za Warsztaty przepada na 

rzecz Organizatora. 

6. Nieobecność Uczestnika na Warsztatach czy też jego rezygnacja w trakcie trwania 

Warsztatów wiąże się z utratą uiszczonego przez Uczestnika wynagrodzenia za Warsztaty. 

7. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Warsztatach przez danego 

Uczestnika, który został zgłoszony, Uczestnik ma prawo do wskazania innej osoby, która 

będzie uczestniczyć w Warsztatach, przy czym taka zmiana jest dopuszczalna nie później 

niż na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem Warsztatów. Dotychczasowo 

zgłoszony Uczestnik jest zobowiązany do podania danych nowego Uczestnika, w tym 

przedstawienia mu treści niniejszego Regulaminu do akceptacji i wskazania wszelkich 

warunków, których spełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów z ważnych przyczyn, w tym 

z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia w chwili zawarcia lub 

wykonywania Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia 

władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne, lokalne, awarie i 

katastrofy techniczne. 

9. W przypadku zmiany przez Organizatora daty, miejsca lub znaczącej zmiany przedmiotu 

Warsztatów, Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom poniesionych kosztów 

związanych z opłatą za Warsztaty zgodnie z §6 pkt. 10. 

10. Odwołując dany Warsztat lub dokonując zmiany, o której mowa w ust. 11 powyżej, 

Organizator może zaproponować Uczestnikowi nowy termin Warsztatów. W przypadku 

zgody Uczestnika na przystąpienie do nowych Warsztatów, wynagrodzenie wpłacone 

przez danego Uczestnika zostanie zaliczone na poczet nowo utworzonych Warsztatów. W 

przypadku braku zgody Uczestnika na przystąpienie do nowo utworzonych Warsztatów, 



Organizator dokona zwrotu ceny zapłaconej przez danego Uczestnika niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Uczestnika o braku 

zgody na przystąpienie do nowo utworzonych Warsztatów. 

 

§ 7 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Warsztatów należy kierować na adres e-mail Organizatora, tj. 

akademiafiremax@gmail.com. lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, w 

terminie 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w 

zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Uczestników – Konsumentów. 

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a) oznaczenie Uczestnika składającego reklamację; 

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; 

c) oczekiwania Uczestnika; 

d) w przypadku Uczestnika – Konsumenta, również adres, na który Organizator jest 

zobowiązany do przesłania pisma odnośnie ustosunkowania się do otrzymanej 

reklamacji. 

2. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, 

powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w 

zgłoszeniu reklamacji. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności 

wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Organizator 

powiadomi Uczestnika – nie dotyczy do Uczestnika - Konsumenta.  

3. W przypadku reklamacji złożonej przez Uczestnika – Konsumenta, Organizator 

oświadcza, że reklamacja będzie rozpatrzona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od 

dnia jej otrzymania. Brak udzielenia odpowiedzi w powyżej wskazanym terminie będzie 

oznaczał uznanie reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację przez Uczestnika – 

Konsumenta będzie przesłana w formie pisemnej. 

4. Organizator ma prawo do nie rozpatrzenia reklamacji, które nie zawierają wszystkich 

elementów wskazanych w ust. 2 powyżej lub zostały wniesione po terminie wskazanym w 

ust. 1. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Uczestników – Konsumentów. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce 

Akademia Fire-Max. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zmiany 

obowiązujących przepisów prawa lub z innych ważnych przyczyn. Zmiana Regulaminu 

nie dotyczy Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia na Warsztaty, opłacili je  i 

zaakceptowali Regulamin w ówcześnie obowiązującej wersji. Do tych Uczestników 

zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu przez nich zaakceptowanego, chyba że 

wyrażą dobrowolną zgodę na wprowadzenie zmian do Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin i Umowa zawarta na jego podstawie podlegają prawu polskiemu. 



4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta. 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a 

Uczestnikiem – Konsumentem rozpatrywane będą przez sąd właściwy określony zgodnie 

z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a 

Uczestnikiem (nie będącym Konsumentem)  rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

7. Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w zgłoszeniu są prawdziwe. 

W przypadku gdy podane dane ulegną zmianie, w tym w szczególności odnośnie adresu 

Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o tym fakcie. 

Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora informacji o 

zmianach drogą e-mailową lub poprzez doręczenie w formie pisemnej na adres siedziby 

Organizatora.  



Załącznik nr 1  

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

(DLA UCZESTNIKA – KONSUMENTA) 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy) 

 

Adresat: „FIRE-MAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Al. Jerozolimskie 224 

02-495 Warszawa 

KRS: 0000096553 

 

- Ja ___________________________________________________ (imię i nazwisko 

Uczestnika) 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na wzięcie udziału w Warsztatach 

Ratownictwa Technicznego. 

- Data zawarcia Umowy: ________________________________________ 

- Adres Uczestnika: ____________________________________________ 

- numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot: 

_________________________________________________________ 

- Podpis Uczestnika (tylko w przypadku gdy formularz jest przesyłany w wersji 

papierowej) 

 

 

- Data: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

POUCZENIE O ODSTAPIENIU WRAZ ZE ZGODĄ NA WCZEŚNIEJSZE 

ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI1 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Uczestnik może 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu 

może być złożone w dowolny sposób, zapewniający Organizatorowi możliwość 

zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie to może być złożone na 

piśmie, wysłane na adres siedziby Organizatora lub wysłane w formie elektronicznej na 

adres: akademiafiremax@gmail.com. 

W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik otrzyma zwrot wszelkich płatności jakie 

dokonał na poczet umowy. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot 

płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez 

Uczestnika przy opłacaniu Warsztatów, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na inne 

rozwiązanie, w każdym przypadku Uczestnik nie poniesie żadnych kosztów związanych 

ze zwrotem. 

 

Jeżeli Uczestnik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług poprzez dopuszczenie do wzięcia 

udziału w Warsztatach przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, zastosowanie 

znajdują postanowienia § 6 ust. 5 Regulaminu, tj. w przypadku odstąpienia od Umowy 

przez Uczestnika na mniej niż 7 dni przed terminem Warsztatów, cała kwota zapłacona 

przez Uczestnika za Warsztaty przepada na rzecz Organizatora. 

. 

Ja niżej podpisany _______________________________________ (imię i nazwisko) 

dokonując zgłoszenia na uczestnictwo w Warsztatach na podstawie Regulaminu 

Warsztatów Ratownictwa Technicznego Akademii FIRE MAX niniejszym: 

□ zgłaszam żądanie 

□ nie zgłaszam żądania 

rozpoczęcia świadczenia usług poprzez dopuszczenie do wzięcia udziału w 

Warsztatach na podstawie Regulaminu przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy. 

 

 

_______________________________ 

 

  



Załącznik nr 3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA 

 

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) ( „RODO”) w związku z pozyskaniem Państwa 

danych osobowych przekazujemy następujące informacje: 

- Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „FIRE-MAX” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000096553 („ADO”). 

- Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych? 

Mogą się Państwo skontaktować z AdministratoremDanych Osobowych za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres ADO lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: biuro@firemax.pl 

- Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez ADO Warsztatów 

na zasadach określonych w Regulaminie Warsztatów Ratownictwa Technicznego 

Akademii FIRE MAX („Warsztaty”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże brak pozyskania Pani/Pana danych osobowych skutkował będzie 

niemożliwością realizacji na Państwa rzecz Warsztatów. Pani/Pana dane będą 

przetwarzane: 

a) w celu realizacji umowy z Uczestnikiem lub podjęcia działań po otrzymaniu 

zgłoszenia na Warsztaty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli jesteś Uczestnikiem – 

Konsumentem; art. 6 ust. 1 lit. f – jeśli jesteś delegowany przez Uczestnika do 

odbycia Warsztatów); 

b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 

6 ust. 1 lit. c i f); 

c) w celach wskazanych w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, o 

której mowa w Regulaminie Warsztatów Ratownictwa Technicznego Akademii 

FIRE MAX (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

d) w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO); 

e) w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

f) w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, m. in. w celach 

ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

  



- Jakie dane będą przetwarzane? 

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail. 

- Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez ADO innym 

podmiotom? 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem  danych 

osobowych jest ADO, np. podwykonawcy ADO, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz 

dostawcy usług IT. 

- Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Warsztatów, przedawnienia 

roszczeń związanych z przeprowadzeniem Warsztatów przez ADO, oraz okres 

przedawnienia roszczeń podatkowych określonych przez bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

- Jakie prawa Państwu przysługują? 

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. 

W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia 

Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych (gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a 

RODO), a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

- Skarga do organu nadzorczego. 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami 

prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

- Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w 

formie profilowania). 

- Od kogo uzyskaliśmy Pani/Pana dane? 

Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa osobiście lub od podmiotu, 

który kieruje Państwa w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa na odbycie Warsztatów. 

W przypadku podania przez Uczestnika dokonującego zgłoszenia na Warsztaty, który nie 

jest osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) danych 

osobowych osoby fizycznej, która będzie faktycznym Uczestnikiem Warsztatów, 

Uczestnik dokonujący zgłoszenia na Warsztaty oświadcza że: 



 a) Uzyskał zgodę osoby, która będzie brała udział w Warsztatach na podanie 

jej danych Organizatorowi i przetwarzanie danych osobowych w celach 

określonych w Regulaminie; 

 b) Przed podaniem danych osobowych Organizatorowi: 

- poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną 

nazwę i adres siedziby); 

- podał cel i zakres zbierania danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z 

Regulaminem i niniejszą Klauzulą Informacyjną; 

- podał informację o źródle danych; 

- poinformował o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. 

 

 


