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Regulamin wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej przez 
Instytutu Compliance Sp. z o. o. 

 
I. Zakres stosowania 

 
1. Regulamin ma zastosowanie do szkoleń, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń organizowanych 

przez Instytut Compliance Sp. z o. o. (dalej jako IC) w formie elektronicznej.  
2. Regulamin uzupełnia Ogólne Warunki Umów IC. 

 
II. Warunki udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach 

organizowanych przez IC w formie elektronicznej 
 

1. Przeprowadzanie szkoleń, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń w wersji elektronicznej odbywa 
się z wykorzystaniem narzędzia Zoom lub innego podanego wcześniej przez IC. 

2. W przypadku programów kursowych jako ACO lub ACE oraz szkoleń Uczestnicy otrzymują materiały 
szkoleniowe w formie papierowej, które dostarczane są na wskazany adres stacjonarny. Brak podania 
adresu na 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia skutkuje brakiem doręczenia materiałów 
szkoleniowych. IC nie udostępnia materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej. 

3. Przed rozpoczęciem wydarzenia organizowanego w formie elektronicznej Uczestnicy otrzymują od IC 
maila ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi dot. przebiegu wydarzenia oraz z danymi 
logowania do danego wydarzenia. 

4. Uczestnik zapisując się do udziału w wydarzeniu organizowanym w formie elektronicznej oświadcza, 
że dysponuje sprzętem technicznym umożliwiającym udział w wydarzeniu oraz stabilnym dostępem 
do Internetu. W szczególności po stronie Uczestnika leży obowiązek sprawdzenia, czy komputer nie 
ma zainstalowanych ograniczeń możliwości korzystania z aplikacji Zoom lub innej wskazanej 
wcześniej.  

5. Na mailową prośbę Uczestnika IC zorganizuje próbną sesję, w trakcie której sprawdzić będzie można 
działanie programu Zoom. 

6. Logowanie na zajęcia następuje o wskazanej w programie godzinie. Przy logowaniu Uczestnik podaje 
swoje imię i nazwisko, które wskazał przy rejestracji, a następnie trafia do wirtualnej poczekalni. Po 
weryfikacji, czy Uczestnik znajduje się na liście osób zapisanych na dane wydarzenie, następuje 
dopuszczenie Uczestnika do sesji. 

7. W trakcie odbywania się szkoleń, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń w wersji elektronicznej 
obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania dźwięku i obrazu. 

8. Korzystanie z kamery i mikrofonu w trakcie wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej 
odbywa się zgodnie z instrukcjami reprezentanta IC. 
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