Regulamin Cowork AIP
I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów na odległość o
świadczenie usług Cowork AIP.
2. Usługi Cowork AIP świadczone są przez fundację Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, dalej „Usługodawca”
lub „AIP”
3. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu Cowork AIP jest osoba, która za
pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem www.inkubatory.pl zawarła umowę o
świadczenie usług Cowork AIP.

II.

Cowork AIP – informacje ogólne
1. Usługi Cowork AIP świadczone są we wskazanych przez Usługodawcę miastach.
2. Aktualna lista dostępnych lokalizacji publikowana jest na Portalu.
3. W ramach Cowork AIP Klient otrzymuje możliwość dostępu na organizowane w danym
miesiącu eventy obejmujące co najmniej 1 konsultację biznesową, 1 szkolenie biznesowe
oraz 1 spotkanie networkingowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
Regulaminie Cowork AIP.
4. Klient może korzystać z usług oferowanych w ramach Cowork AIP, ale nie jest do tego
zobowiązany.

III.

Zawarcie umowy o świadczenie usług Cowork AIP
1. Umowa o świadczenie usług Cowork AIP (dalej „Umowa”) zawierana jest na odległość za
pośrednictwem formularza dostępnego na Platformie.
2. Warunkiem zawarcia Umowy w przedmiocie świadczenia Programu Cowork AIP jest
spełnienie przez Klienta następujących warunków:
a. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Cowork AIP oraz zapoznanie się z
Regulaminem portalu inkubatory.pl;
b. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego do Cowork, AIP z zastrzeżeniem,
iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz
nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu
niezbędnym do realizacji umowy;
d. dokonanie płatności za pierwszy okres rozliczeniowy z chwilą wysłania formularza
rejestracyjnego.
3. Klient obowiązany jest do podania w procesie rejestracji prawdziwych danych zgodnych
ze swoimi danymi osobowymi lub danymi osoby, w imieniu i na rzecz której jest
uprawniony do występowania.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana za 2
tygodniowym wypowiedzeniem, na koniec okresu rozliczeniowego.
5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Portal drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy;
b. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.

IV.

Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.
271), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej na
odległość umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia.

Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest
wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
2. Zgodnie z powyższą Ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą
konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (10 dniowy
termin).
V.

Płatności
1. Z tytułu umowy o świadczenie usług Cowork AIP Klient wnosi za każdy miesiąc opłatę w
stałej wysokości, zgodnie z aktualnym Cennikiem. Wszelkie płatności na rzecz AIP
dokonywane będą w złotych polskich.
2. Opłata wnoszona jest z góry do 5 dnia danego miesiąca. Datą dokonania płatności jest
dzień uznania na rachunku bankowym AIP.
3. Dostęp do usług Cowork AIP dla Klienta aktywowany jest w cyklach miesięcznych, po
uiszczeniu opłaty za dany miesiąc rozliczeniowy. W przypadku braku płatności,
Usługodawca jest uprawniony do powstrzymania się ze świadczeniem usług Cowork AIP
na rzecz Klienta do czasu uregulowania wszelkich zaległości.
4. Klient ma możliwość dokonywania płatności poprzez jedną z wybranych metod
płatniczych:
a. płatności elektroniczne;
b. przelew zwykły na wskazany rachunek bankowy.

VI.

Korzystanie z usług Cowork AIP
1. Usługodawca zastrzega, iż liczba uczestników każdego z eventów oferowanych w ramach
Cowork AIP jest ograniczona.
2. Dokonywanie rezerwacji na poszczególne eventy odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Klienci, którzy nie zostali wpisani na listę podstawową mogą wnioskować o umieszczenie
ich na liście rezerwowej.
3. Usługodawca zastrzega, iż wniesienie opłaty za dany miesiąc powoduje udostępnienie dla
Klienta możliwości dokonywania rezerwacji na poszczególne eventy Cowork AIP, ale nie
stanowi gwarancji uczestniczenia we wszystkich wybranych przez Klienta wydarzeniach.
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz
regulaminów i innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach świadczenia
usług Cowork AIP, zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego, działania
w sposób etyczny, z uwzględnieniem słusznego interesu Usługodawcy oraz pozostałych
klientów Usługodawcy.
5. Klient nie jest uprawniony do oferowania dostępu do usług Cowork AIP innym osobom,
a nadto nie jest uprawniony do przenoszenia praw lub zobowiązań wynikających z Umowy
o świadczenie usług Cowork AIP, bez uzyskania wyraźnej zgodny Usługodawcy na takie
przeniesienie.

VII.

Przepisy końcowe
1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie Cowork AIP
odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu portalu inkubatory.pl oraz
przepisy prawa powszechnego.

