REGULAMIN
KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO
DO LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

1.

2.
3.

4.

5.

§ 1. Warunki Ogólne
Piotr Bargiel Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Szafera 190, 71-245 Szczecin (zwany dalej Organizatorem)
prowadzi w roku 2019 dla absolwentów wydziału lekarskiego uczelni
medycznej i studentów wydziału lekarskiego uczelni medycznej odpłatny
kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.
Kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego zaplanowany
jest w terminie od 01.07.2019r. do 30.09.2019r.
Informacje na temat kursu dostępne są na stronie internetowej
www.lekkikurs.pl. Ponadto informacje na temat kursu udzielane będą
telefonicznie pod numerem telefonu 796688904 oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem medmnemonik@gmail.com, z
wyłączeniem informacji, których udzielenie byłoby równoznaczne z
przetwarzaniem danych osobowych kandydatów i uczestników kursu.
Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adresem ul. Murarska 7/2;
Łobez 73-150 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: medmnemonik@gmail.com Reklamacja zostanie rozpoznana przez
Organizatora kursu niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
Organizator kursu o sposobie rozpoznania reklamacji poinformuje
Uczestnika kurs listownie (na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mali wskazany w
trakcie rejestracji lub w zgłoszeniu reklamacyjnym).
Definicje:
a) Organizator – Piotr Bargiel Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Szafera 190;
b) Uczestnik kursu – osoba, która ukończyła 18 rok życia i wypełniła
formularz zgłoszeniowy chęci uczestnictwa w kursie przygotowującym
do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w roku 2019 i dokonała opłaty
za kurs. Uczestnikiem kursu może być jedynie osoba będąca
studentem wydziału medycznego uczelni lekarskiej lub absolwentem
wydziału medycznego uczelni lekarskiej;
c) Baza pytań – zbiór zawierający przykładowe pytania testowe, który
zostanie udostępniony uczestnikowi kursu w terminach i na
warunkach określonych postanowieniami umowy uczestnictwa w
kursie przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz
niniejszego Regulaminu;
d) Nagrania z poszczególnych sesji- zbiór nagrań utrwalający wykład z
danego bloku tematycznego opisanego szczegółowo w harmonogramie

kursu znajdującym się na stronie internetowej www.lekkikur.pl w
zakładce program;
e) Sesja wykładowa – jest to dany blok tematyczny szczegółowo opisany
w harmonogramie kursu znajdującym się na stronie internetowej
www.lekkikurs.pl w zakładce program;
f) Kurs w wersji on-line – uczestnik kurs po zarejestrowaniu się na
stronie internetowej www.lekkikurs.pl uzyska możliwość dostępu do
bazy pytań, nagrań video z sesji wykładowych oraz do możliwości
zadawania pytań wykładowcom odnośnie przygotowanych przez nich
materiałów przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

§ 2. Organizacja Kursu
1. Kurs będzie odbywał się w dniach od 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.,
i obejmować będzie łącznie minimum 54 godzin wykładowych.
2. Każda część kursu podzielona będzie na sesje wykładowe. Szczegółowy
harmonogram kursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej
www.lekkikurs.pl w zakładce program do dnia 01.07.2019 r.
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udostępnienie treści prezentacji przygotowanych przez wykładowców,
nagrań video zawierających prezentacje wykładu, które dostępne będą na
stronie internetowej www.lekkikurs.pl.
4. Każdy z uczestników w ramach kursu otrzyma skrypt zawierający slajdy z
grafikami. Slajdy będą omówione przez wykładowców w trakcie w/w
nagrań z wykładów.

§ 2. Rekrutacja Uczestników
1. Uczestnictwo w kursie jest dobrowolne.
2. Warunkiem udziału w kursie jest wcześniejsza rejestracja na stronie
kurs.lekkikurs.pl lub poprzez zakładkę platforma na stronie
lekkikurs.pl następnie wykupienie dostępu poprzez zakładkę zakupy
umieszczoną na platformie.
3. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie widniejącego na stronie
internetowej Formularza wymagane jest podanie imienia, nazwiska,
adresu e-mail, oraz indywidualne określenie nazwy użytkownika, hasła
i jego powtórzenie.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma, na
podany przez siebie adres e-mail, link potwierdzający rejestrację.
5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapoznanie się z treścią
Regulaminu (poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu), umowy
oraz złożenie oświadczenia, co do zgody na przetwarzanie danych
osobowych, które poprzedzają dokonanie opłaty za kurs.
6. Rejestracja uczestników kursu rozpoczyna się z dniem 17.03.2019 r.
7. Uczestnikiem kursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i
jest studentem lub absolwentem wydziału lekarskiego uczelni
medycznej.
8. Ostateczny termin rejestracji uczestników kursu upływa z dniem
01.06.2019 r., po tym terminie rejestracja zostanie zamknięta.
9. W drodze wyjątku, po dniu 1.06.2019 r., osoba chcąca uczestnicz w
kursie może zwrócić się do Organizatora za pośrednictwem e-maila
medmnemonik@gmail.com z prośbą o dopuszczenie do uczestnictwa w
kursie. Wraz z prośbą należy załączyć dane niezbędne do dokonania
rejestracji takie jak: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania,
PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
informację czy osoba chcąca uczestniczyć w kursie jest studentem lub
absolwentem wydziału lekarskiego uczelni medycznej.
10.
Uczestnik kursu po wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego i
dokonaniu opłaty otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie udziału w
kursie.
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§ 3. Warunki Płatności
Kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w roku
2019 jest odpłatny.
Wysokość opłaty za kurs uzależniona jest od terminu dokonania
rejestracji przez Uczestnika i tak:
a) w przypadku dokonania rejestracji do dnia 15.04.2019 do godziny
23.59 opłata za kurs wynosi 990,00 złotych (słownie: dziewięćset
dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
b) w przypadku dokonania rejestracji po dniu 15.04.2019 r. opłata za
kurs wynosi 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych
00/100).
Opłata za kurs zawiera podatek VAT.
Opłata za kursu odbywa się za pośrednictwem systemu płatności PayU
SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182,
krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru
Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem
IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
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Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w
całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:
779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług
dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl.
Opłata za kurs może być rozłożona na dwie lub trzy raty płatne według
następującego harmonogramu:
a) W przypadku rejestracji do 15 kwietnia:
1) w przypadku wyboru płatności w dwóch ratach: pierwsza rata
wynosi 495 zł, natomiast druga rata winna być wniesiona do
dnia 1 czerwca w wysokości 495 zł;
2) w przypadku wyboru płatności w trzech ratach: pierwsza rata
wynosi 330 zł, natomiast druga rata winna być wniesiona do
dnia 1 czerwca w wysokości 330 zł, a trzecia do dnia 1 lipca w
wysokości 330 zł.
b) W przypadku rejestracji po 15 kwietnia:
1) w przypadku wyboru płatności w dwóch ratach: pierwsza rata
wynosi 600 zł, natomiast druga rata winna być wniesiona do
dnia 1 czerwca i wynosi 600 zł;
2) w przypadku wyboru płatności w trzech ratach: pierwsza rata
wynosi 400 zł, natomiast druga rata winna być wniesiona do
dnia 1 czerwca w wysokości 400 zł, a trzecia do dnia 1 lipca w
wysokości 400 zł.
W przypadku chęci skorzystania z opcji płatności w ratach na etapie
rejestracji należy zaznaczyć odpowiednie pole na formularzu.
W opłacie za kurs zawarty jest dostęp do bazy pytań, skryptu oraz
nagrań z poszczególnych sesji.
Na prośbę uczestnika kursu Organizator wystawi fakturę VAT. Osoby
chcące otrzymać fakturę VAT zobowiązane są do poinformowania o
tym Organizatora podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz
do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura
VAT zostanie wystawiona i wysłana pocztą elektroniczną podaną w
trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego po zaksięgowaniu
wpłaty dokonanej przez Uczestnika kursu.

§4. Przebieg Kursu
1. Kurs
będzie
przeprowadzony
przez
wykwalifikowaną
kadrę
wykładowców. Lista osób prowadzących poszczególne sesje wykładowe
jest dostępna na stronie internetowej www.lekkikurs.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kursu.
Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych
wykładowców, którzy będą przeprowadzać kurs. W przypadku
konieczności zmiany programu lub wykładowcy Organizator
poinformuje o tym uczestników w sposób przewidziany w §1 pkt 3
Regulaminu.
3. Podczas kursu Uczestnicy będą mogli zapoznać się z wybranymi
zagadnieniami, które występowały dotychczas na Lekarskim Egzaminie
Państwowym a następnie na Lekarskim Egzaminie Końcowym.
4. Poszczególne sesje wykładowe nawiązują do wybranych głównych
dziedzin lekarskiego stażu podyplomowego oraz do zakresu materiału
obowiązującego na Lekarskim Egzaminie Końcowym.
5. W trakcie każdej sesji wykładowej prowadzący zajęcia przedstawi
kompendium najważniejszych, w ocenie wykładowcy, zagadnień
pojawiających się na dotychczasowych egzaminach w powiazaniu z
konkretnymi pytaniami testowymi, które były rozwiązywane przez
osoby egzaminowane.
6. Od dnia dokonania rejestracji i uiszczenia opłaty za kurs Uczestnik
będzie miał możliwość skorzystania z Bazy pytań, która będzie
dostępna na stronie internetowej www.lekkikurs.plw zakładce
platforma po zalogowaniu się na portalu. Baza pytań dostępna będzie
do dnia przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego w roku
2019. Nieskorzystanie przez Uczestnika kurs z Bazy pytań nie
uprawnia go do żądania obniżenia opłaty za kurs.
7. Celem skorzystania z Bazy pytań Uczestnik kursu musi zalogować się
na
portalu
przy
wykorzystaniu
strony
internetowej
www.lekkikurs.plzakładka platforma przy użyciu danych profilu, z
którego dokonywana była rejestracja,a następnie skorzystać z zakładki
Baza pytań.
8. Dostęp do Bazy pytań jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową
(Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari, Chrome) z włączoną obsługą
ciasteczek (cookies).Pytania i problemy w kwestiach technicznych
należy kierować na adres sprawytechniczne.lekkikurs@gmail.com
9. Z chwilą dokonania rejestracji i uiszczenia opłaty za kurs Uczestnik
kursu uzyska dostęp do nagrań wideo z kursu. Nagrania z
poszczególnych sesji wykładowych dostępne będą dla Uczestnika
kursu od dnia 01 lipca do dnia 30 września 2019 roku.
10.
Celem skorzystania z nagrań wideo z poszczególnych sesji
wykładowych Uczestnik kursu musi zalogować się na portalu przy
wykorzystaniu strony internetowej www.lekkikurs.pl zakładka
platformaużywając danych profilu, z którego dokonywana była
rejestracja.

11.
Wszelkie
materiały
prezentowane
i
udostępniane
Uczestnikom kursu są chronione prawem autorskim i stanowią
własność intelektualną ich twórców. Kopiowanie materiałów
szkoleniowych (w tym treści Bazy pytań) i/lub nagrywanie
szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań
osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności
karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
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§ 5.
Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Organizator kursu.
Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w kursie
przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w roku 2019
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Piotra Bargiel Indywidualną
Praktykę Lekarską danych osobowych zawartych w deklaracji dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji i organizacji
kursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych
osobowych).Brak zgody Uczestnika kursu na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora może uniemożliwić wykonanie umowy,
której stronami są Organizator oraz Uczestnik kursu.
Uczestnik kursu ponosi odpowiedzialnośćzapodanie w trakcie
wypełniania
formularza
zgłoszeniowegonieprawdziwych
lub
niekompletnych danych osobowych.
Organizator kursu przetwarza dane osobowe Uczestnika kursu w celu
zawarcia i realizacji Umowy uczestnictwa w kursie przygotowującym
do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, której przedmiotem jest
przeprowadzenie kursu oraz uzyskanie dostępu do Bazy pytań i
Nagrań wideo.

§ 6.
Odwołanie Kursu oraz warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie
1. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej, do rozpoczęcia kursu,
liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania
umowy i zobowiązuje się do zwrotu wniesionej opłaty.
2. Uczestnik kursu uprawniony jest do rezygnacji z udziału w kursie w
dowolnym momencie.
3. W przypadku rezygnacji z kursu przez Uczestnika bez ważnego powodu
zobowiązany jest on do pokrycia całości kosztów kursu.
4. Rezygnację przez uczestnika z udziału w kursie należy przesłać na
adres e-mail medmnemonik@gmail.com lub listem poleconym ul.
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Siedlecka 2, Police 72-010, Szpital Klinika Chirurgii Plastycznej,
Endokrynologicznej i Ogólnej SPSK1 (z dopiskom do dr Piotra Bargiel).
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika kursu z ważnych powodów
zobowiązany jest on do poinformowania o tym Organizatora w sposób
określony w § 6.punkcie 4. Wówczas uczestnik zobowiązany będzie do
poniesienia kosztów organizacji kursu, na które składają się wynajem
sal, wynagrodzenie wykładowców. Koszty te zostaną potrącone z opłaty
za kurs wniesionej przez Uczestnika. Koszty organizacji kursu zostaną
wyliczone przez Organizatora w terminie 14 dni. Różnica pomiędzy
opłatą za kurs a kosztami organizacji kursu zostanie zwrócona
uczestnikowi niezwłocznie po jej wyliczeniu na rachunek bankowy,
z którego została dokonana opłata.
Jako ważne powody rezygnacji w kursie uznać należy wszystkie nie
pozwalające fizycznie przystąpić do kursu.
Uczestnik kursu nie może przenieść uprawnień udziału w kursie na
inną osobę.
Niedopuszczalne jest również przeniesienie przez Uczestnika kursu
udziału w kursie na następną edycję, która powinna odbyć się w roku
2019.
§ 7.
Odstąpienie OD Kursu przez Uczestnika
Uczestnik kursu będący konsumentem, który zawarł z Organizatorem
umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania 14
dniowego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przesłanego na
adres poczty elektronicznej.
Uczestnik kursu będący konsumentem, w momencie rozpoczęcia
uczestnictwa w kursie poprzez wzięcie udziału w zajęciach czy też
poprzez zapoznanie się z Bazą pytań zobowiązany jest do złożenia
wyraźnego
oświadczenia
zawierającego
żądanie
rozpoczęcia
świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od
umowyoraz jest on wówczas zobowiązany do poniesienia opłaty za
Kurs stosownie do wartości zajęć, w których wziął udział do chwili
odstąpienia od umowy.
Bieg terminu na odstąpienie od umowy przez Uczestnika Kursu
opisanego w § 7 punkcie 1 rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
Odstąpienie od umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym
paragrafie nie wymaga szczególnej formy wystarczające jest
oświadczenie Uczestnika zawierające dane Uczestnika kursu,
oświadczenie, iż wolą strony jest odstąpienie od umowy oraz podpis
Uczestnika kursu.
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§ 8.
Postanowienia Końcowe
W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń na kurs termin rekrutacji
oraz pozostałe terminy realizacji kursu mogą ulec przesunięciu.
Organizator o tym fakcie poinformuje uczestników kursu w sposób
określony w §1 pkt 3 Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym
Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne chociażby ze
względu na zmianę przepisów prawa obowiązujących na dzień
sporządzania Regulaminu.
W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej, do rozpoczęcia kursu,
liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania
umowy i zobowiązuje się do zwrotu wniesionej opłaty.
W sprawach nieuregulowanych umową i niniejszym regulaminem
stosuje się przepisy prawa krajowego.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2019r.

