Regulamin Cowork AIP

IV.
Umowa o świadczenie usług Cowork
Osoba zainteresowana Cowork wypełnia formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej www.inkubatory.pl lub
kontaktuje się bezpośrednio z wybranym Inkubatorem. Po
otrzymaniu
prawidłowo
wypełnionego
formularza
zgłoszeniowego, Przedstawiciel AIP kontaktuje się z taką
osobą w celu umówienia się na spotkanie i przedstawienia
szczegółowych zasad Cowork.
2. Umowa zawierana jest w sposób bezpośredni na spotkaniu z
Przedstawicielem AIP, w formie pisemnej.
3. Klient zobowiązany jest do dokonywania płatności na
zasadach określonych w Umowie, przy czym za pierwszy
okres rozliczeniowy opłata wnoszona jest w ciągu 3 dni od
dnia podpisania umowy, przelewem na rachunek bankowy
wskazany na dokumencie księgowym. Brak płatności we
wskazanym terminie uniemożliwia aktywowanie dostępu do
usług.
V.
Postanowienia dodatkowe
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla celów
Regulaminu Cowork AIP zdarzenie siły wyższej oznacza
zdarzenie, na które Strony nie mają wpływu,
uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy
zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania
obowiązku, a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła
go uniknąć lub opanować zdarzenia lub jego konsekwencji
(Zdarzenie Siły Wyższej). Brak środków finansowych nie jest
uważany za Zdarzenie Siły Wyższej.
2. Zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej zwalnia Stronę z jej
obowiązków wynikających z Regulaminu przez czas trwania
Zdarzenia Siły Wyższej albo przez okres konieczny do
wyeliminowania jego konsekwencji. Powyższe nie dotyczy
obowiązku zapłaty kwot, które stały się wymagalne przed
zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej. Strona powołująca się na
zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej niezwłocznie zawiadomi
drugą Stronę o tym zdarzeniu z podaniem jego opisu, jego
podstaw oraz konsekwencji i przewidywanego czasu trwania.
Powiadomienie o Zdarzeniu Siły Wyższej nastąpić może na
piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
wskazane przez strony podczas podpisywania Umowy.
3. Strona nie mogąca wykonać obowiązków wynikających z
Regulaminu wskutek Zdarzenia Siły Wyższej dołoży wszelkich
starań w celu wyeliminowania lub opanowania konsekwencji
takiego zdarzenia.
VI.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy Klient
może wnosić pisemnie na adres siedziby AIP: ul. Piękna 68,
00-672 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w umowie.
2. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej
reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja,
chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane
drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
VII.
Przepisy końcowe
1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o Cowork AIP.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz niniejszym
Regulaminie Cowork AIP zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa powszechnego .
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I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Cowork AIP
(dalej „Cowork”).
Usługi Cowork 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 „AIP”
II. Definicje
Inkubator - jednostka organizacyjna AIP, funkcjonująca przy
uczelni wyższej, w ramach której realizowany jest AIP
Cowork.
Przedstawiciel AIP - osoba umocowana przez Zarząd AIP do
zapewnienia realizacji Cowork oraz wykonywania innych,
określonych pełnomocnictwem czynności.
Klient - osoba fizyczna, która zawarła z AIP umowę o Cowork.
Umowa - umowa regulująca prawa i obowiązki AIP oraz
Klienta, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin.
III.
Cowork AIP
Cowork dostępny jest we wszystkich Inkubatorach AIP. Pełna
lista teleadresowa Inkubatorów zamieszczona jest na stronie
www.inkubatory.pl.
W ramach Cowork Klient otrzymuje dostęp do następujących
usług eventowych:
dostęp do spotkania biznesowo-rozwojowego Klienta z
personelem Inkubatora/ekspertem AIP mającego na celu
omawianie, dopracowywanie i bieżącą analizę realizacji
pomysłu biznesowego Klienta wraz z wyznaczeniem ścieżki
rozwoju w ramach Inkubatora.
dostęp do szkolenia z aspektów prowadzenia biznesu;
dostęp do konsultacji pomysłu biznesowego Klienta z
mentorem;
dostęp do wydarzenia networkingowego integrującego
środowisko startupowe z udziałem doświadczonych
przedsiębiorców oraz innych klientów.
AIP zastrzega, iż liczba uczestników każdego z eventów
oferowanych w ramach Cowork jest ograniczona. Każdy z
eventów dostępny jest co najmniej raz w miesiącu. Termin
spotkań eventowych, zastrzeżeniem postanowień ust. 4,
ustalane są pomiędzy Klientem a Przedstawicielem AIP w
Inkubatorze wybranym przez Klienta.
Dokonywanie rezerwacji na wydarzenia networkingowe
odbywa się według kolejności zgłoszeń. Klienci, którzy nie
zostali wpisani na listę podstawową mogą wnioskować o
umieszczenie ich na liście rezerwowej. AIP zastrzega, iż
wniesienie opłaty za dany miesiąc powoduje udostępnienie
dla Klienta możliwości dokonywania rezerwacji na
poszczególne wydarzenia networkingowe, ale nie stanowi
gwarancji uczestniczenia we wszystkich wybranych przez
Klienta wydarzeniach.
Klient nie jest uprawniony do oferowania uzyskanego na
swoją rzecz dostępu do usług Cowork innym osobom, a nadto
nie jest uprawniony do przenoszenia praw lub zobowiązań
wynikających z Umowy o świadczenie usług AIP Cowork, bez
uzyskania wyraźnej zgodny AIP na takie przeniesienie.
Klient może korzystać z usług oferowanych w ramach
Cowork, ale nie jest do tego zobowiązany.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa oraz regulaminów i innych przepisów
porządkowych obowiązujących w miejscach świadczenia
usług Cowork, zachowania zgodnego z zasadami współżycia
społecznego, działania w sposób etyczny, z uwzględnieniem
słusznego interesu AIP oraz pozostałych klientów AIP.

