Regulamin
Akademia Polskiego Forum Arbitrażu
2018
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg projektu pn. Akademia Polskiego Forum Arbitrażu 2018 w Łodzi
(dalej jako: „Akademia”).
§2
Organizatorem Akademii jest Fundacja ECArbitration – European Centre of Arbitration, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 21/140, 02-366 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644486, REGON 365780529, NIP 701-06-29-364 (dalej jako:
„ECArbitration”).
§3
Akademia ma na celu edukację studentów prawa w zakresie sądownictwa polubownego.
§4
1.

W Akademii mogą wziąć udział osoby posiadające status studenta przynajmniej II rok, jak również absolwenci
uczelni prawniczej.

2.

ECArbitration zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spotkań lub ich odwołania.
§5

1.

Rekrutacja uczestników Akademii odbywa się poprzez formularz na stronie www.pracodawcaprawniczy.pl
(dalej jako: „Formularz”).

2.

Rekrutacja trwa od 12 marca 2018 roku od godziny 9.00 do 11 kwietnia 2018 roku (lub do wyczerpania
miejsc).

3.

Każda osoba biorąca udział w rekrutacji jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i jego zaakceptowaniem, przed przystąpieniem do rekrutacji Akademii.

4.

Kwalifikacja uczestników Akademii odbywa się na podstawie przesłanego Formularza oraz załączonego
Curriculum Vitae z umieszoną klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych (dalej łącznie
jako: „Aplikacja”).

5.

O przyjęciu uczestników Akademia, decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń.

6.

Do udziału w projekcie ECArbitration może przyjąć nie więcej niż 60 osób, które prawidłowo i w terminie
wyślą Aplikację i zaakceptują niniejszy Regulamin Akademii (dalej jako: „Uczestnik Akademii”). Kolejne 30
osób będzie umieszczone na liście rezerwowej.

7.

Organizator poinformuje na adres poczty elektronicznej umieszczony w Formularzu o zakwalifikowaniu,
umieszczeniu na liście rezerwowej lub niezakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w Akademii.

8.

Po pierwszym spotkaniu, które odbędzie się 4 kwietnia 2017 r., ECArbitration może rozszerzyć listę
Uczestników Akademii o osoby umieszczone na liście rezerwowej. O zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału

w Akademii zostaną oni poinformowani na adres poczty elektronicznej umieszczony w Formularzu. Obecność
na pierwszym spotkaniu Akademii nie zostanie im zaliczona.
§6
1.

Na każdym spotkaniu Akademii, o których mowa w § 4 ust. 2, Uczestnik Akademii musi umieścić własnoręczny
podpis na liście obecności.

2.

W celu otrzymania certyfikatu poświadczającego udział w projekcie oraz tytułu Absolwenta Akademii należy
łącznie spełnić poniższe warunki:
1)

Przesłanie formalnego zgłoszenia przy pomocy formularza udostępnionego na Platformie Rekrutacji
Prawnych (www.PracodawcaPrawniczy.pl);

2) frekwencja – obecność na 3 spośród 4 spotkań, o których mowa w § 4 ust. 2 (w przypadku odwołania
spotkania przez ECArbitration, ilość obecności potrzebnych do uzyskania tytułu „Absolwent Akademii” oraz
certyfikatu, zmniejsza się o ilość odwołanych spotkań);
3.

ECArbitration ma prawo do weryfikacji obecności uczestników na liście w trakcie spotkania Akademii.
W przypadku braku potwierdzenia obecności uczestnika spotkania Akademii na liście obecności, następuje
niezaliczenie obecności na tym spotkaniu. Jeżeli sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim powtórzy się,
uczestnik Akademii jest skreślany z listy obecności i nie przysługuje mu tytuł i certyfikat, o których mowa w §
6 ust. 2.

4.

ECArbitration zastrzega sobie prawo do odebrania statusu „Absolwenta Akademii” w przypadku działania na
niekorzyść ECArbitration oraz naruszenia jej dobrego imienia.
§7

1.

ECArbitration nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas
spotkań Akademii, o których mowa w § 4 ust. 2.

2.

ECArbitration zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego
Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii organizacyjnych
związanych z Akademii.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2018 r.

