Regulamin „Rynkologii”
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu („Regulamin”) mają zastosowanie wobec
uczestników „Rynkologii”, organizowanej w formie zdalnej od listopada 2020 r. do
grudnia 2020 r. („Rynkologia” lub „Projekt”).
2. Organizatorem Projektu jest Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych,
działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
(„Organizator” lub „Koło”).
Art. 2
1. Celem Projektu jest merytoryczne przygotowanie osób, które wyraziły chęć
przystąpienia do Koła w celu dalszej działalności w tej organizacji.
2. Projekt jest cyklem warsztatów, których dokładna liczba zostanie określona w
harmonogramie Projektu („Harmonogram”), dotyczących podstaw prawa
korporacyjnego, giełdowego i transakcyjnego, odbywających się na platformie
Google Meet.
3. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez prawników z kancelarii partnerskich
(„Partnerzy Projektu”).
Art. 3
Uczestnikiem Projektu może być osoba fizyczna, która: (i) posiada status studenta
prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, (ii) nie
ukończyła 26 roku życia, (iii) wyraziła chęć przystąpienia do Koła, (iv) pomyślnie
przeszła rekrutację („Uczestnik”).
Art. 4
Oficjalna
strona
internetowa
Projektu
znajduje
się
https://knprk.com.pl/project/rynkologia/ („Strona Projektu”).
Rozdział II
UCZESTNICTWO

pod

adresem:

Art. 5
1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i wysłanie formularza
rekrutacyjnego, udostępnionego przez Organizatora na wydarzeniu Projektu na
Facebooku w określonym przez Organizatora terminie.
2. Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia nie jest członkiem Koła oraz nie wyraziła
uprzednio chęci przystąpienia do Koła, czynność opisana w art. 4 § 1 jest
jednoznaczna ze złożeniem deklaracji członkowskiej w rozumieniu § 4 Statutu Koła.
3. Organizator spośród poprawnie złożonych formularzy wybierze trzydzieści osób,
które zostaną Uczestnikami projektu.
Art. 6
1. Uczestnik, który wziął udział w 75% warsztatów otrzyma certyfikat uczestnictwa w
Projekcie.
2. Organizator ma prawo wykluczenia z Projektu Uczestnika, który nie pojawi się na
dwóch pierwszych spotkaniach.
3. Uczestnik jest zobowiązany do uprzedzenia Organizatora o swojej nieobecności na
danym warsztacie.
4. Udział w warsztacie będzie potwierdzony poprzez włączenie kamery i dołączenie
do niego przy użyciu swojego imienia i nazwiska.
5. Opuszczenie spotkania przed jego zakończeniem bez uprzedniego poinformowania
Organizatora jest równoznaczne z nieobecnością na danym warsztacie.
6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania włączonej kamery w trakcie trwania
całego spotkania.
Art. 7
Lista Uczestników zostanie przekazana Partnerom Projektu.
Art. 8

1. Organizator ma prawo utworzenia listy rezerwowej.
2. Osoby z listy rezerwowej będą mogły uczestniczyć w poszczególnych warsztatach
zastępując nieobecnych Uczestników.
Art. 9
1. Na ostatnim warsztacie zostanie przeprowadzony test dla chętnych Uczestników.
Osoby, które uzyskają trzy najlepsze wyniki, otrzymają nagrody.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia testu zostaną podane przez Organizatora
przed ostatnim warsztatem na wydarzeniu projektu na Facebooku.
3. Uczestnik, który opuścił więcej niż 25% warsztatów, nie może zostać wyróżniony
nagrodą.
Art. 10
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie w
sposób uzgodniony z Partnerami Projektu, o czym informuje uczestników poprzez
wiadomość na podany w formularzu adres e-mail. Dodanie terminu nowego
warsztatu nie stanowi zmiany harmonogramu.
Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 11
Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne
związane ze stosowaniem regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
Art. 12
Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym informuje
na Stronie Projektu.
Art. 13
Organizator ma prawo odwołania Projektu w każdym czasie bez podania
przyczyny.

Art. 14
Uczestnicy Projektu przez wysłanie zgłoszenia akceptują niniejszy Regulamin i
zobowiązują się do jego przestrzegania.
Art. 15
Osoby dokonujące zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, dostępną
pod adresem https://knprk.com.pl/o-kole/.

