
REGULAMIN WYDARZENIA BE THE CHANGE #33 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady organizacji Wydarzenia przez 

Organizatora którym jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie 
(adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP: 9512365241, 
REGON: 1465690008 (dalej „Organizator”) oraz udziału Uczestników, a także inne prawa 
i obowiązki Organizatorów i Uczestników, w tym zasady odpowiedzialności. 

2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest uprzednia akceptacja Regulaminu przez 
Uczestnika. 

3. Celem Wydarzenia jest rozbudzanie poczucia sprawczości i budowanie kultury 
przedsiębiorczości poprzez innowacje społeczne. 

4. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet nie wspiera biznesów niezgodnych z prawem, 
związanych z hazardem, pornografią, produkcją oraz sprzedażą broni, narkotyków oraz 
innych używek, a także nastawionych na działania o charakterze bezprawnym, 
obraźliwym, dyskryminującym lub rasistowskim.  

5. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą: 
a) poczty elektronicznej – adres: m.jezynska@fundacjakobiet.org  
b) poczty tradycyjnej: adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa. 

 
§ 2 

 
DEFINICJE 

 
Użyte w Regulaminie podane poniżej wyrażenia otrzymały następujące znaczenie: 
 

1. adres e-mail – system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej 

2. Konsument – oznacza 
a) osobę fizyczną dokonującą z Organizatorem czynności prawnej nie związanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub  
b) osobę fizyczną zawierającą umowę z Organizatorem gdy z jej treści wynika, że nie 

posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3. Organizator – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 
Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450383, posiadająca NIP: 9512365241, 
REGON: 146569008; 

4. Platforma – serwis internetowy pod adresem  

mailto:m.jezynska@fundacjakobiet.org


https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wieczory-be-the-change/ wykorzystywany 
przez Organizatora na rzecz informacji o rejestracji Uczestników, która realizowana jest 
na na stronie https://app.evenea.pl/event/33bethechange12maja/   

5. Regulamin –  niniejszy Regulamin dostępny na stronie Organizatora w zakładce 
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wieczory-be-the-change/  

6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r., 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 dnia 4 maja 2016 r.) 

7. Systemy teleinformatyczne – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń 
informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie,  
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., - Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 2460); 

8. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która 
spełnia łącznie następujące warunki: 
a) dokona rejestracji poprzez system Evenea na Wydarzenie w terminie do 12.05.2022r. 
b) zapozna się oraz zaakceptuje postanowienia Regulaminu. 

6. Wydarzenie -wydarzenie pod nazwą „Wieczór Be the change #33” którego celem jest 
rozbudzanie poczucia sprawczości i budowanie kultury przedsiębiorczości poprzez 
innowacje społeczne. 
 
 

§ 3 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Podczas rejestracji na Wydarzenie Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z 
Regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego który znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem: https://app.evenea.pl/event/33bethechange12maja/ oraz 
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wieczory-be-the-change/ 

2. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin Uczestnikom pod adresem 
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wieczory-be-the-change/ w sposób 
umożliwiający pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą 
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik. 

3. Uczestnik może zarejestrować się na wydarzenie tylko jeden raz. 
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Uczestnik potwierdza fakt zapoznania się z 

Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte 
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (chceck-box). Przed wysłaniem 
formularza Uczestnik może dodatkowo zaznaczyć pole wyboru (check-box) przy 
oświadczeniu o zgodzie na otrzymywanie Newslettera, rozpowszechnianie wizerunku czy 
też kontakty telefoniczne.  

5. Akceptacja Regulaminu jest dowolna ale stanowi warunek wzięcia udziału w Wydarzeniu; 
6. Rejestracja na Wydarzenie będzie możliwe w terminie od 15.04.2022r.  do 12.05.2022r.  
7. Organizator zgodnie z przepisami prawa informuje, że korzystanie z usług elektronicznych 

może wiązać się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego oraz urządzenia 
Uczestnika szkodliwym oprogramowanie. W celu zminimalizowania zagrożenia 
Organizator zaleca stosowanie odpowiednich środków technicznych adekwatnych do 
zidentyfikowanych przez uczestnika ryzyk, w szczególności programów antywirusowych 
lub chroniących identyfikację w sieci Internet.  
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§ 4 
 

WARUNKI TECHNICZNE 
 

1. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu Uczestnik powinien spełnić łącznie poniżej 
wskazane warunki techniczne: 

a) posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Interenet (np. komputer, 

laptop, smartfon); 
b) instalacja  na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej 

w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; 

c) zaakceptowanie plików cookies niezbędnych do korzystania z Platformy; 
d) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu email) w okresie 

zawarcia i wykonania Umowy o Wydarzenie umożliwiającego odbieranie i 

wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej 
w postaci poczty elektronicznej; 

2. Koszty spełnienia warunków technicznych ponosi Uczestnik. 

 
 

§ 5 
 

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH 
 

1. Uczestnikom zakazuje się dostarczania treści bezprawnych, w szczególności: 

a) treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 

b) treści sprzecznych z zasadami  współżycia społecznego; 

c) o charakterze rasistowskim; 
d) nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt; 

e) naruszających prawa osób trzecich. 

 
§ 6 

 
ZAWARCIE UMOWY O WYDARZENIE 

 
1. Zawarcie Umowy o Wydarzenie wymaga spełnienia przez Uczestnika łącznie 

następujących wymogów:  

a) uzupełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego; 
b) akceptacji Regulaminu; 

c) uiszczenie kwoty w wysokości 150 (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100) 

złotych. 
2. Do zawarcia Umowy o Wydarzenie dochodzi z chwilą spełnienia warunków określonych w 

ppkt a)-c).  

 
 
 

§ 7 
 

SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA PRZEZ ORGANIZATORA 
 

1. Informacja o programie Wydarzenia jest dostępna 

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wieczory-be-the-change/ ; 
2. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny. 

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wieczory-be-the-change/


3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 12.05.2022 r., w godzinach od 18.00 do 21.30.  
4. Termin Wydarzenia lub zawartość Wydarzenia określone w niniejszym Regulaminie 

mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator niezwłocznie 
poinformuje Uczestnika o zmianie terminu Wydarzenia lub zmianie zawartości 
Wydarzenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Uczestnik będzie uprawniony do: 
a) Akceptacji zmiany terminu lub akceptacji zmiany zawartości Wydarzenia i wzięcia 

udziału w Wydarzeniu w przedstawionym terminie lub wzięcia udziału w 
Wydarzeniu ze zmienioną jego zawartością 

b) Odmowy akceptacji zmiany terminu lub zmiany zawartości wydarzenia i odstąpienia 
od Umowy o Wydarzenie ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Postanowienie ust. 4 nie ma  zastosowania do Uczestników niebędących Konsumentami, 
w stosunku do których Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany terminu 
Wydarzenia, o czy poinformuje niezwłocznie Uczestników niebędących Konsumentami. 

6. Organizator w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy o Wydarzenie prześle w formie 
biletu dane dostępowe do Wydarzenia na wskazany przez Uczestnika w formularzu 
rejestracji adres elektroniczny (adres email). 

7. Udział w Wydarzeniu odbywa się „na żywo”, a Uczestnik może wziąć w nim udział za 
okazaniem przesłanego przez Organizatora biletu. 

 
§ 8 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 
1. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania poufności danych dostępowych do Platformy. 

Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do Platformy osobom trzecim jak 
również posługiwanie się danymi dostępowymi osób trzecich. 

2. Utrwalanie przez Uczestnika treści lub przebiegu Wydarzenia jakąkolwiek metodą jest 
zabronione. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
4. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych. 

 
 

§ 9 
 

WYGAŚNIĘCIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY O WYDARZENIE 
 

1. Umowa o Wydarzenie wygasa z chwilą jej wykonania. 
2. Uczestnik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Wydarzenie w każdym czasie ze 

skutkiem natychmiastowym. 
 
 

§ 10 
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

1. Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o 
Wydarzenie w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podawania przyczyn i 
bez ponoszenia kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik 
nr 1 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy Organizator zwróci 
Uczestnikowi opłaconą przez niego kwotę o której mowa w § 6 ust. 1 pkt c) Regulaminu. 

2. Prawo do odstąpienia od Umowy o Wydarzenie nie przysługuje od umowy o świadczenie 
usług jeśli Organizatorzy wykonali usługę za wyraźną zgodą Uczestnika będącego 
Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego 
spełnieniu przez Organizatorów traci prawo odstąpienia od umowy; 



§ 11 
 

REKLAMACJA 
 

1. Uczestnik jest uprawniony do założenia reklamacji: 
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: 

m.jezynska@fundacjakobiet.org  
b) pisemnie na adres na adres siedziby Organizatora. 

2. Organizatorzy zalecają wskazanie przez Uczestnika w reklamacji następujących 
informacji: 
a) imię, nazwisko, adres elektroniczny (email) Uczestnika; 
b) zwięzły opisu sytuacji; 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 
4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie w jakiej otrzymał 

reklamację, na adres, z którego została złożona reklamacja, chyba że Uczestnik w treści 
reklamacji wskaże inny adres korespondencyjny. 
 
 

§ 12 
 

POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW 
 

1. Organizator informuje, że Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do 

pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń. 

2.  Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia 
roszczeń przez Uczestnika będącego Konsumentem jest możliwe w szczególności: 

a) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich 

Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do 
tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów pod adresem:  

https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php  
b) przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej 

oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik 

inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe 
informacje o sposobie dostępu do tego trybu i stosowanych procedur są dostępne w 

siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich 

Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
3. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. 

Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub 

urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym 
zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php. 

4. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy 

ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=E

N. 

§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Odpowiedzialność Organizatora na szkodę powstałą wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań Organizatora jest wyłączona, z wyjątkiem 
odpowiedzialności za szkodę powstałą z winy umyślnej Organizatora. 

mailto:m.jezynska@fundacjakobiet.org
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2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady świadczenia jest wyłączona z 

zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w ust. 1 oraz ust. 2 nie ma zastosowania do 
Uczestników będących konsumentami. 

 

§ 14 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Wydarzenia 

wskazane są w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem strony internetowej 
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wieczory-be-the-change/  

 

§ 15 

ZMIANA REGULAMINU 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności 

z powodu: 
a) konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, 

interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów; 

b) wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez 

właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Organizatora lub 

Uczestnika; 

c) zmiany wymogów technicznych; 
d) konieczności usunięcia błędów lub modyfikacji nieprecyzyjnych postanowień lub 

omyłek pisarskich; 

e) zmiany danych kontaktowych, linków, numerów identyfikacyjnych 

f) zdarzenia siły wyższej. 

2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie. W każdej wersji Regulaminu 

została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje. 

3. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty 

powiadomienia Uczestnika, chyba, że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na 

bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Organizatora na 

podstawie orzeczenia sąd powszechnego lub decyzji organu. 

4. Jeżeli Uczestnik nie akceptuje zmiany Regulaminu może wypowiedzieć Umowę  

o Wydarzenie ze skutkiem natychmiastowym. 
 

 

§ 16 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy prawa polskiego’ 
3. Spory między Organizatorem a Uczestnikiem niebędącym Konsumentem będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwe dla siedziby Organizatora. 
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2022r. roku. 

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wieczory-be-the-change/


 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
 

_____________________________  
(miejscowość i data) 

 
Organizator 
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet 
ul. Konstruktorska 11 
02-673 Warszawa 
 
 
 
 
        Uczestnik: 
 
        ______________________________ 
        (imię i nazwisko) 
        _____________________________ 
 
        _____________________________ 
        (adres do korespondencji) 
 
 
 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Wydarzenie 
 
Ja niżej podpisany/podpisana _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym odstępuję 
od Umowy o Wydarzenie _____________________________ zawartej pomiędzy mną a Organizatorem w 
dniu _____________________________. 
 
  
 
 
     
 
         _____________________________ 
         (podpis) 


