REGULAMIN
szkolenia „taxi-szkolenia” w systemie e-learningu
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu „taxi-szkolenia” w systemie elearningu organizowanym przez firmę Tele-Van mieszczącą się w Gdyni, ul. Imbirowa 16.
II. Definicje
1. Organizator szkoleń – organizatorem szkoleń „taxi-szkolenia” w systemie elearningu
jest firma Tele-Van z siedzibą w Gdyni, ul. Imbirowa 16, NIP-586-182-78-21,
REGON-191524166, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, zwana w dalszej części- Tele-Van.
2. Uczestnikiem szkolenia- jest osoba fizyczna, która zamierza przystąpić i
ukończyć szkolenie w systemie e-learningu w zakresie transportu drogowego
taksówką zgodnie z uchwałą Rady Miasta, zwana w
dalszej części - Kursantem.
3. Internetowy program „taxi-szkolenia”- program umożliwiający ukończenie
szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką w systemie e-learningu.
4. Formularz zgłoszeniowy-dokument, za pomocą którego uczestnik deklaruje chęć
uczestnictwa w szkoleniu „taxi-szkolenia”.
5. Zgłoszenie-oświadczenie woli złożone na formularzu zgłoszeniowym przez
uczestnika pocztą elektroniczną na adres: biuro@taxiszkolenia.pl lub biuro@televan.pl
6. Potwierdzenie-wiadomość email przesłana do uczestnika szkolenia potwierdzająca
jego udział w internetowym szkoleniu w zakresie transportu drogowego taksówką.
7. Rezygnacja ze szkolenia-przesłanie elektronicznej informacji przez uczestnika o
rezygnacji ze szkolenia „ taxi-szkolenia”.
8. Certyfikat kompetencji zawodowych-dokument stanowiący dowód kompetencji
zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania krajowego transportu
drogowego osób, wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
9. Rejestr Instytucji Szkoleniowych-rejestr prowadzony przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30.
10. Zaświadczenie-dokument wystawiony przez firmę Tele-Van potwierdzający, że
Kursant ukończył szkolenie z zakresu wykonywania transportu drogowego
taksówką, zgodnie z art.6 ust.3a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie
drogowym/ DZ.U. Nr 125, poz. 1371 z póź. zmianami/.
III Zakres organizacji i warunki uczestnictwa w szkoleniu „taxi-szkolenia”.

1. Tele-Van jest organizatorem szkoleń w systemie e-learningu w zakresie
transportu drogowego taksówką w oparciu o Uchwały Rady Miast, które wprowadziły po
1 stycznia 2014 r. obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego
taksówką.
2. Tele-Van oświadcza, że posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która
legitymuje się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych w krajowym transporcie drogowym
osób Nr 00804/F1/04, wydanym w dniu 7 czerwca 2004 r. przez Instytut Transportu
Samochodowego w Warszawie, ul. Jagiellońska 80, który stanowi dowód kompetencji
zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego osób.
3. Tele-Van oświadcza, że jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji

szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym:2.22/00093/2011 prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30.
4. Tele-Van oświadcza, że dysponuje internetowym programem do przeprowadzenia szkoleń
„taxi-szkolenia” w systemie e-learningu na terenie całej Polski dla nieograniczonej liczby
uczestników dostępnym przez całą dobę.
5. Warunkiem uczestnictwa Kursanta w szkoleniu „taxi-szkolenia” jest wypełnienie

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.taxiszkolenia.pl
lub www.televan.pl / zakładka usługi-taxi-szkolenia/ i przesłanie do firmy Tele-Van na
adres biuro@taxiszkolenia.pl lub biuro@televan.pl oraz akceptacja w/w regulaminu.
6. Tele-Van zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania formularza przesłać

potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres mailowy wskazany w formularzu.
7. Kursant zobowiązuje się do opłacenia uczestnictwa w szkoleniu w kwocie
125,00zł. brutto na wskazane w potwierdzeniu konto bankowe firmy Tele-Van.
8. Kursant musi posiadać umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz
dysponować komputerem podłączonym do sieci internetowej z zainstalowaną
przeglądarką Mozilla Firefox lub równorzędną.
9. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie, Tele-Van niezwłocznie prześle listem
poleconym Kursantowi zaświadczenie o ukończonym szkoleniu wraz z
rachunkiem za wniesioną opłatę.
10. Cena szkolenia obejmuje: dostęp do internetowego programu” taxi-szkolenia”
wraz ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi, konsultacje telefoniczne lub
mailowe z profesjonalnym wykładowcą oraz zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką.
11. Kursant zobowiązuje się do nie udostępniania materiałów szkoleniowych

osobom trzecim jak również do nie przenoszenia praw i obowiązków
wynikających z niniejszego regulaminu.
12. Tele-Van nie wyraża zgody na upowszechnianie przez Kursanta materiałów
dydaktycznych, na wprowadzanie w programie jakichkolwiek poprawek i zmian,
drukowanie, powielanie i publiczne odtwarzanie.

13. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki i inne materiały dostępne w programie
szkoleniowym jak również szata graficzna.
IV. Rezygnacja ze szkolenia
1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej na adres mailowy
biuro@taxiszkolenia.pl lub biuro@televan.pl.
2. Kursant może zrezygnować ze szkolenia w każdym czasie. Jednak traci prawo do
rezygnacji ze szkolenia w momencie wystawienia przez Tele-Van zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia.
3. W przypadku rezygnacji Kursanta ze szkolenia już opłaconego, Firma Tele-Van
zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w całości, ale tylko do momentu
wysłania hasła dostępu do internetowego programu szkoleniowego lub wysłania
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
V. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Firma Tele-Van z siedzibą w Gdyni,
ul. Imbirowa 16.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Tele-Van zgodnie z przepisami
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r./ Dz.U. Nr 101,
poz. 926 z późn. zmianami / wyłącznie w celach niezbędnych do wystawienia
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i wystawieniu rachunku.
3. Kursant wyraża zgodę na wprowadzanie do bazy danych i przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z wyżej cytowaną ustawą oraz w rozumieniu
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r./ Dz.U.
Nr 144, poz. 1204 /.
4. Kursant ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
zażądać ich usunięcia przez organizatora po ukończeniu szkolenia.
5. Tele-Van zobowiązuje się do nie użyczania uzyskanych danych osobowych
Kursanta osobom trzecim.
VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi szkolenia w trakcie jego trwania
oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu w formie pisemnej pocztą
elektroniczną na adres biuro@taxiszkolenia.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni od
momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej
3. nieprawidłowości.
4. Tele-Van zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania
jeżeli nieprawidłowości wynikną z nieznajomości przez Kursanta postanowień
niniejszego regulaminu.
VII. Postanowienia końcowe
1. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych przez Tele-Van w systemie elearningu
zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i przesłania formularza
zgłoszeniowego przez Kursanta wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej
organizatora www.televan.pl i jest wprowadzony na czas nieokreślony.
3. Tele-Van zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do serwisu
spowodowanych względami technicznymi i konserwacyjnymi, przy czym
zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum, o czym
wszyscy Kursanci zostaną poinformowani na własnej stronie internetowej.
4. Tele-Van może na pewien okres udostępnić program szkoleniowy w wersji otwartej.

Kursanci w tym przypadku nie muszą posiadać hasła dostępu.
5. Kursanci zobowiązują się do zapoznania się z pełnym materiałem edukacyjnym
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w zakresie transportu drogowego.
6. Tele-Van nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia awarii
technicznej powstałej z przyczyn niezależnych od organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Wszelkie spory wynikłe między Tele-Van a Kursantem związane z
wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu strony poddają pod
rozstrzygnięcie na drodze postępowania polubownego.
9. W przypadku braku porozumienia strony poddają ewentualne spory pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Tele-Van.

