Regulamin Strefy Projektu
I. Definicje
§1
W niniejszym regulaminie Strefy Projektu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami
należy rozmieć:
a. „Nowa Szkoła” – „Nowa Szkoła” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 25, 90-248 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 109353, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w
wysokości: 1 192 500,- zł; NIP: 725-00-13-378; REGON: 471014170; e-mail:
inwestycje@nowaszkola.com tel. +48 605 672 461, 509071658
b. „Strefa Projektu” – strona internetowa znajdująca się pod adresem strony głównej
https://strefaprojektu.nowaszkola.com/ oraz jej podstrony,
c. „Zleceniobiorca” – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem zawarła z Nową
Szkołą Umowę; pojęcie to oznacza również osobę, która jest w trakcie zawierania Umowy,
d. „Konto” – konto Zleceniobiorcy założone przez niego w Strefie Projektu,
e. „Umowa” – umowa zawierana między Nową Szkołą a Zleceniobiorcą, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie,
f. „Strony” – Zleceniobiorca i Nowa Szkoła,
g. „Oferta” – produkty, rozwiązania techniczne, systemy i usługi ofertowane przez Nową
Szkołę,
h. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczną zawierająca w ramach Strefy Projektu z Nową Szkołą
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

II. Postanowienia ogólne
§2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nową Szkołę na rzecz
Zleceniobiorcy, polegających na umożliwieniu mu: założenia Konta, dostępu do Oferty i kontaktu z
Nową Szkołą w celu zawarcia umowy współpracy.
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§3
Na mocy Umowy Zleceniobiorca uzyskuje możliwość korzystania z usług opisanych w
postanowieniu § 2 Regulaminu.
Zleceniobiorcą nie może być konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Umowa jest zawierana w sposób określony w części III Regulaminu.
§4
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Do korzystania ze Strefy Projektu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków
technicznych przez komputer lub inne urządzenie Zleceniobiorcy. Wystarczający jest: dostęp
do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka
internetowa.
Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w
przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Zleceniobiorcy po
zalogowaniu się do Konta. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w
postanowieniach części IV Polityki prywatności.

III. Zawarcie Umowy
§5
1. Umowy nie może zawrzeć z Nową Szkołą Zleceniobiorca, który prowadzi działalność
konkurencyjną względem Nowej Szkoły.
2. Przez działalność konkurencyjną należy rozumieć oferowanie – bezpośrednio lub za
pośrednictwem innych osób – własnych usług, produktów, rozwiązań technicznych lub
systemów Zleceniobiorcy, tożsamych lub zbliżonych do oferowanych przez Nową Szkołę.
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§6
Osoba chcąca zawrzeć Umowę powinna kliknąć przycisk albo „Zaloguj się”. Znajdujący się
tam formularz stanowi zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy skierowane przez
Nową Szkołę do Zleceniobiorcy.
Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim m.in.: imię, nazwisko, e-mail i
hasło.
Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza
nieprawdziwych danych.
Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Nowej
Szkoły i jest równoznaczne ze złożeniem przez Zleceniobiorcę Nowej Szkole oferty zawarcia
Umowy. Nowa Szkoła niezwłocznie potwierdza na podany przez Zleceniobiorcę adres e-mail
otrzymanie oferty od Zleceniobiorcy.
Nowa Szkoła w terminie do 7 dni od dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego przez
Zleceniobiorcę przekaże mu mailowo informację czy powyższą ofertę przyjmuje, czy też
odmawia jej przyjęcia.
Z chwilą złożenia Zleceniobiorcy oświadczenia przez Nową Szkołę o przyjęciu jego oferty,
dochodzi między Stronami do zawarcia Umowy. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je
aktywować poprzez kliknięcie linku, który Zleceniobiorca otrzyma na adres e-mail podany w
toku rejestracji.
Jeżeli Zleceniobiorca jest PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od
Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili
określonej w postanowieniu ustępu powyższego.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Zleceniobiorca powinien poinformować
Nową Szkołę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną
na adres Nowej Szkoły podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
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9. Zleceniobiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy,
udostępnianego przez Nową Szkołę, jednak nie jest to obowiązkowe.
10. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Zleceniobiorca wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
§7
Nowa Szkoła zaleca, by Zleceniobiorca starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w
Strefie Projektu, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
§8
Po zawarciu Umowy Zleceniobiorca ma możliwość: logowania się do swojego Konta, dostępu do
Oferty oraz skontaktowania się z Nową Szkołą w celu zawarcia umowy współpracy.

IV. Czas trwania Umowy
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§9
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze
Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku:
a. naruszenia przez Zleceniobiorcę przynajmniej jednego z następujących
postanowień Regulaminu: § 3 ust. 2, § 5, § 6 ust. 3, § 12 lub
b. podjęcia przez Zleceniobiorcę działalności konkurencyjnej względem Nowej
Szkoły po zawarciu Umowy,
Nowej Szkole przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowaniu okresu
wypowiedzenia.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, jak również oświadczenie o rozwiązaniu Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, dla swojej ważności powinno być złożone drugiej Stronie
w formie pisemnej.

V. Zmiany Regulaminu
§ 10
1. Nowa Szkoła ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w
postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z
następujących przyczyn:
a. wprowadzenia przez Nową Szkołę nowych usług w ramach Strefy Projektu,
b. zmiany przebiegu procesu zawierania Umowy,
c. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich
postanowień Regulaminu.
2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Nowa Szkoła prześle do
Zleceniobiorców, na podane przez nich adresy e-mail, informację o planowanej zmianie
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Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do
Zleceniobiorców na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3. Zleceniobiorca, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę na
zasadach wskazanych w postanowieniu § 9 ust. 1 i 3 Regulaminu. Jeżeli Zleceniobiorca nie
wypowie Umowy przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje
się on wiążący dla Zleceniobiorcy z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji
Regulaminu. Jeżeli Zleceniobiorca wypowie Umowę przed dniem wejścia w życie nowego
brzmienia Regulaminu, wówczas w okresie wypowiedzenia nie znajduje ono do niego
zastosowania.

VI. Reklamacje
§ 11
1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nową Szkołę lub
dotyczące Umowy można składać pisemnie na adres Nowej Szkoły podany w postanowieniu
§ 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: inwestycje@nowaszkola.com
2. W reklamacji należy podać: dane kontaktowe Zleceniobiorcy umożliwiające udzielenie
odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Nowa Szkoła ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

VII. Postanowienia końcowe
§ 12
W trakcie korzystania ze Strefy Projektanta zakazane jest podawanie treści o charakterze
bezprawnym.
§ 13
Regulamin jest dostępny w siedzibie Nowej Szkoły oraz na stronie
www.strefaprojektu.nowaszkola.com
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