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REGULAMIN PROJEKTU
“HEKTAR WIEDZY DLA SZKÓŁ”

I. DEFINICJE
1. „Usługodawca” - Cezary Wincenciak prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Agroconcept Cezary Wincenciak , z siedzibą w Płocku, ul Hubalczyków 10 m 12,
09-410 Płock NIP: 7743195803 , REGON: 384556501, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:
hektarwiedzy@gmail.com
2. „Administrator” - Usługodawca.
3. „Portal” - Portal umieszczony pod domeną www.hektarwiedzy.pl i adresem URL:
http://www.hektarwiedzy.pl, którego właścicielem jest Usługodawca.
4. „Użytkownik/Użytkownicy” - osoba korzystająca z Portalu niezależnie od rodzaju
urządzenia do tego wykorzystywanego oraz miejsca i czasu korzystania z Portalu.
5. „Regulamin” - niniejszy regulamin korzystania z portalu internetowego
www.hektarwiedzy.pl.
6. „Umowa” - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
7. „Treści w Portalu” - materiały w postaci artykułów, zdjęć, prezentacji, nagrań audio
i audio-video, niezależnie od formy i jakości udostępniane w Portalu i dostępne dla
Użytkowników.
8. „Usługi” - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 344).
9. „Szkoła” - szkoła średnia/szkoła wyższa o profilu rolniczym prowadzona przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub organy administracji samorządu terytorialnego.
10. „Koordynator” - osoba wyznaczona przez Szkołę do współpracy z Usługodawcą.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Portalu www.hetarwiedzy.pl.

2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu.

3. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest stosować się do niniejszego
Regulaminu.

4. Uczniowie Szkół i nauczyciele, w ramach dostępu dedykowanego dla Szkół, mają
dostęp do treści zamieszczanej w Portalu w zakładce “DLA SZKÓŁ”. Inni użytkownicy
mają dostęp do pozostałej części Portalu za wyjątkiem zakładki “DLA SZKÓŁ”.
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IV. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z usług
elektronicznych takich jak:
- korzystanie z materiałów zamieszczanych na Portalu ,
- korzystanie z formularza kontaktowego

2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Użytkowników odbywa się na
warunkach określonych w Regulaminie.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:

- komputer z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca otworzenie i przeglądanie stron
internetowych,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies oraz JavaScript.

2. Użytkownikom zakazuje się korzystania z Portalu w taki sposób, który naruszyłby
przepisy prawa, postanowienia Regulaminu oraz dobra osobiste osób trzecich.

3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na Portalu przysługują Usługodawcy.

4. Portal oraz poszczególne treści na Portalu podlegają ochronie przewidzianej
przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. Z 2019, poz. 1231 ze zm.).

5. Użytkownik może korzystać z Portalu jak i z treści Portalu jedynie w ramach
dozwolonego użytku określonego przepisami obowiązującego prawa.

6. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do treści w Portalu, w tym praw do kopiowania
ich w całości lub w części, wprowadzania zmian, wszelkiego innego modyfikowania,
przesyłania i publicznego odtwarzania, rozpowszechniania, w tym udostępniania w
Internecie, jak i w inny sposób do celów komercyjnych.

7. Każde wykorzystanie Portalu oraz treści Portalu, które wykracza poza określone w
Regulaminie jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy/
Administratora.
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5. Korzystanie z Portalu w zakresie dedykowanej funkcji Portalu „DLA SZKÓŁ”
udostępnia się Koordynatorowi Szkoły, na mocy zawartej umowy.

6. Koordynator otrzymuje dostęp do dedykowanej funkcji Portalu – zakładki z
wykładami na stronie www.hektarwiedzy.pl poprzez otrzymanie od Administratora
indywidualnego loginu i hasła.

7. Szkoła na Koordynatora wyznacza jedną osobę, o czym informuje Administratora za
pomocą dedykowanego formularza elektronicznego danych osobowych Koordynatora
tj. imienia, nazwiska z dopiskiem Koordynator Szkoły (wymienić nazwę szkoły).

8. Uczniowie Szkoły korzystają z treści udostępnionych Koordynatorowi wyłącznie za
jego pośrednictwem.

9. Wszelkie prawa do Portalu przysługują wyłącznie Usługodawcy.

III. UMOWA
1. Za korzystanie z Portalu Użytkownicy uiszczają na rzecz Usługodawcy opłaty
zgodnie z zawartą umową, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Dostęp do Portalu, w ramach usługi “Hektar Wiedzy dla Szkół” (zakładka “DLA
SZKÓŁ”) i jej uczniów jest bezpłatny.

3. Szkoła zgłasza chęć współpracy z Portalem Administratorowi poprzez wypełnienie
i wysłanie zgłoszenia - Formularza elektronicznego zamieszczonego na portalu.

4. Okres współpracy ze Szkołą nie może być krótszy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy.

5. Szkoła ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu przy wejściu głównym do
Szkoły tablicy informacyjnej otrzymanej od Usługodawcy zawierającej informację:
Szkoła uczestniczy w projekcie „Hektar Wiedzy dla Szkół”, w terminie 14 dni od
pierwszego uruchomienia platformy, który to fakt potwierdzi wysłaniem na adres
poczty elektronicznej Administratora (tj. dlaszkol@hektarwiedzy.pl) zdjęć
potwierdzających zamieszczenie ww tabliczki.

6. Szkoła wyraża zgodę na umieszczenie przez Administratora na Portalu informacji, o
nawiązaniu współpracy pomiędzy Szkołą a usługodawcą oraz o uczestnictwie w
projekcie „Hektar Wiedzy dla Szkół”.

7. Koordynator, po przedstawieniu uczniom materiałów (w szczególności prezentacji,
wykładów) zamieszczonych w Portalu zbiera od uczniów pytania lub sugestie i ma
obowiązek przekazać je Administratorowi. Pytania i sugestie mogą stanowić inspirację
do tworzenia materiałów przez Administratora w przyszłości.

8. Koordynator przesyła do Administratora pytania i sugestie uzyskane od uczniów, o
których mowa w ust. 7, na wskazany adres poczty elektronicznej
(dlaszkol@hektarwiedzy.pl) zamieszczając w tytule imię i nazwisko Koordynatora,
nazwę Szkoły oraz informację wskazujące jednoznacznie którego materiału one
dotyczyły.

9. Koordynatorowi są udostępniane jedynie materiały dedykowane dla Szkoły.

http://www.hektarwiedzy.pl
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VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.
1. Użytkownik może składać reklamacje związane z działaniem Portalu za
pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy na adres: kontakt@hektarwiedzy.pl
w terminie 1 miesiąca od dnia stwierdzenia wadliwego funkcjonowania Portalu, bądź
jego części.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane zgłaszającego, w tym dane
kontaktowe, określenie przedmiotu reklamacji, datę stwierdzenia nieprawidłowości w
funkcjonowaniu Portalu .

3. Usługodawca zobowiązany jest rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zgłoszenia, o czym informuje zgłaszającego na podany przez niego adres
poczty elektronicznej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia jego treści na stronie internetowej
Portalu.

2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Portalu
www.hektarwiedzy.pl.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu.

4. Zmiany w treści Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w zmienionej
treści na stronie Portalu.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Wypowiedzeniu ulega umowa o świadczenie usług elektronicznej o charakterze
ciągłym i zawarta bezterminowo.

2. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn, po upływie okresu o którym mowa w
pkt III ust. 4 Regulaminu.

3. Oświadczenie Użytkownika o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług
elektronicznych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@hektarwiedzy.pl

4. Umowa wygasa z upływem 7 dni od otrzymania przez Stronę oświadczenia drugiej
Strony o wypowiedzeniu.

5. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi
elektronicznej w każdym czasie, za porozumieniem stron.
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