
 

           

REGULAMIN KURSÓW  

KUP FILM 

organizowanych przez Szkołę Prawa Procesowego AD Exemplum 
mec. Agaty Rewerskiej 

 

I. Szkoła Prawa Procesowego AD Exemplum organizuje kursy zawodowe dla prawników. 

II. Jednym z rodzajów kursów są kursy KUP FILM, które nastawione są na powtórzenie, 

poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu poszczególnych procedur i 

prowadzenia procesu. 

III. Każdy kurs KUP FILM składa się z jednego film w postaci spreparowanych akt sądowych 

lub polecenia z zakresu prawa gospodarczego. W ramach kursu Uczestnicy mają możliwość 

obejrzenia filmu z danego zakresu opisanego w ofercie do pierwszego dnia egzaminu 

zawodowego. 

IV. Oferta KUP FILM organizowanego przez Szkołę Prawa Procesowego AD Exemplum 

skierowana jest wyłącznie do: 

(1) osób wykonujących zawody prawnicze, 

(2) osób zajmujących się zawodowo świadczeniem pomocy prawnej, obsługą prawną lub 

podatkową, usługami prawniczymi lub podatkowymi bądź zastępstwem procesowym, 

(3) osób przygotowujących się do zawodowych egzaminów prawniczych. 

Wszelkie pytania dotyczące publikacji Wydawnictwa AD Exemplum w zakresie sprzedaży czy 

dystrybucji pozycji książkowych należy kierować na adres wydawnictwo@adexemplum.com. 

 

Postanowienia Regulaminu 

§ 1 

1. Warunkiem przystąpienia do KUP FILM jest: 

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej  

www.adexemplum.com, 

b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu 

zgłoszeniowym i niniejszym Regulaminie,  
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d) wybór konkretnego kursu KUP FILM 

[szczegółowe opisy poszczególnych KUP FILM wraz z ofertą znajdują się na stronie 

www.adexemplum.com bądź w systemie ADEX] 

oraz 

e) dokonanie płatności za KUP FILM. 

2. Uczestnikiem kursu KUP FILM oraz Użytkownikiem systemu ADEX może zostać osoba, która 

dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi i wynikającymi z formularza 

rejestracyjnego. 

3. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz 

potwierdzenie rejestracji poprzez akceptację maila zwrotnego. 

4. Zarejestrowanie się do systemu ADEX nie jest tożsame z zapisaniem się na KUP FILM. 

5. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych danych zarówno przez Szkołę, jak  

i inne podmioty, w celach związanych z zakresem organizacji i przeprowadzenia kursu KUP FILM 

jak i ich działania, w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych oraz przesyłaniem 

ofert handlowych. Dane mogą być także gromadzone i przetwarzane w zbiorach danych, które 

mogą być utrwalane dowolną techniką, m.in. w systemach informatycznych i innych zbiorach 

danych. 

6. Szkoła zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego, jak i udzielania 

dostępu do sytemu ADEX bez podania przyczyny. 

7. Wszystkie postanowienia łączące Strony zawarte są w niniejszym REGULAMINIE. 

8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie Regulaminu i zapisanie się na 

kurs KUP FILM za pomocą strony internetowej jest równoznaczne z zawarciem umowy. 

9. Przez zaakceptowanie warunków zawartych w Regulaminie Uczestniczka/Uczestnik oświadcza, 

że zapoznała/-ł się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na włączenie go do treści umowy. 

10. Zawarcie umowy stanowi zobowiązanie Uczestniczki/Uczestnika do stosowania postanowień 

Regulaminu w całości, w tym w szczególności w zakresie załączania prac domowych oraz 

poufności, tajemnicy korespondencji i tajemnicy handlowej Szkoły. 

11. Szkoła dołoży staranności w przeprowadzeniu kursu KUP FILM, niemniej jednak nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za rezultat szkolenia, w tym także za wyniki jakichkolwiek 

egzaminów – także prawniczych egzaminów zawodowych – m.in. radcowskiego i adwokackiego, 
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do których Uczestniczka/Uczestnik zdecyduje się przystąpić.  

§ 2 

1. Każdy KUP FILM składa się z jednego filmu znajdujący się na indywidualnym koncie w systemie 

ADEX.  

2. W ramach kursu Uczestnicy mają możliwość obejrzenia filmu znajdującego się w zakładce 

„Filmy” w systemie ADEX. Od momentu aktywacji konta, możecie Państwo oglądać pierwszego 

dnia egzaminu zawodowego. Ilość odtworzeń w tym czasie nie jest ograniczona.  

3. Dzień  zakończenia KUP FILM przypada na pierwszy dzień egzaminu zawodowego. 

4. W ramach organizacji KUP FILM Szkoła współpracuje m.in. z Fundacją Radców Prawnych na 

Rzecz Nauki o Procesie Iudicium Ars Est. 

§ 3 

1. Niniejszym Uczestniczka/Uczestnik kursu KUP FILM wyraża zgodę na otrzymywanie za 

pośrednictwem systemu ADEX (czyli na swoje indywidualne konto w systemie ADEX) 

bądź/oraz podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy bądź/oraz telefon: 

 film dydaktyczny 

 glos do orzeczeń, 

 informacji o publikacjach dydaktyczno-naukowych Wydawnictwa Naukowo-Prawniczego 

AD Exemplum oraz innych wydawnictw, 

 informacji o wydarzeń prawniczych, w tym konferencjach, szkoleniach, klubach 

dyskusyjnych, wyjazdach integracyjnych, szkoleniach zagranicznych, etc.,  

 informacji dotyczących środowiska prawniczego takich jak np. gale, rozdania certyfikatów, 

wręczenia nagród, konkursy, spotkania okolicznościowe, etc.,  

 informacji dotyczących kwestii związanych z wykonywaniem zawodu i jego organizacją, 

ewentualnych kontrolach np. GIODO, liniach orzeczniczych sądów dyscyplinarnych, 

precedensowych sprawach w tym zakresie, standardach świadczenia usług prawniczych, 

etc., 

 kwestii związanych z prowadzeniem kancelarii,  

 kwestii związanych z prowadzeniem procesu i obsługą klientów, 

 informacji dotyczących debat prawniczych, wpisów na forach, FP, FB, komentarzy, etc., 

jak również, z uwagi na niekompletność powyższego wyliczenia, wszelkich innych informacji, 

które mogą być konieczne do prawidłowego przeprowadzenia kursu KUP FILM, wykonywania 

zawodu czy świadczenia zastępstwa prawnego, czy to w aspekcie edukacyjnym, naukowym, 

zawodowym czy środowiskowym. 



 

           

2. Informacje o podejmowanych aktywnościach Szkoły Prawa Procesowego AD Exemplum oraz 

dodatkowe materiały Szkoły jak i materiały udostępnione przez Jej partnerów merytorycznych 

publikowane są również na fanpage’u - Ad Exemplum – Szkoła Prawa Procesowego Agaty 

Rewerskiej na portalu facebook.com 

§ 4  

1. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza założenie indywidualnego konta w 

systemie ADEX. 

2. Zapisanie się na konkretny kurs KUP FILM  i opłacenie przesłanej faktury proforma pozwala na 

aktywowanie konta Uczestniczki/Uczestnika na danym kursie KUP FILM. 

3. Aktywacja następuję w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Szkoły.  

 

§ 5 

1. Cena KUP FILM wskazana jest w jego opisie zamieszczonym na stronie Szkoły bądź w systemie 

ADEX.  

2. Niniejszym Uczestniczka/Uczestnik upoważnia Szkołę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury i 

przesłania jej w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres mailowy wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. Szkoła może także, na żądanie Uczestniczki/Uczestnika, wystawić fakturę VAT w 

formie papierowej. 

3. Wszelkie pytania dotyczące kwestii płatności, faktur oraz danych niezbędnych do ich 

wystawienia  należy kierować na adres ksiegowosc@adexemplum.com. 

4. Faktury VAT są wystawiane po zaksięgowaniu wpłaty na dane osobowe wskazane w przelewie 

bankowym, chyba że Uczestniczka/Uczestnik wskaże w formie pisemnej bądź mailowej inne 

dane do faktury.  

§ 6 

1. Wszystkie informacje dotyczące KUP FILM przekazywane są Uczestnikom za 

pośrednictwem systemu informatycznego ADEX. 

2. Każdy z Uczestników KUP FILM zakłada sobie samodzielnie indywidualne konto w systemie 

informatycznym ADEX, na którym zamieszczane są prezentacje, casusy oraz ich opracowania, 

pozostałe materiały dydaktyczne oraz inne informacje, jak i indywidualne oceny prac domowych 

Uczestników KUP FILM. 

mailto:ksiegowosc@adexemplum.com


 

           

3. Adres mailowy użyty w trakcie rejestracji może zostać wykorzystany w systemie ADEX tylko 

jeden raz – na jeden adres mailowy może zostać założone tylko jedno konto 

Uczestniczki/Uczestnika. 

4. Indywidualne konto Uczestniczki/Uczestnika w systemu ADEX umożliwia zapisanie się na 

więcej niż jeden KUP FILM, Repetytorium, Szkolnie ect. 

5. Za pośrednictwem systemu ADEX Uczestnicy KUP FILM otrzymują na adresy mailowe wskazane 

w formularzu zgłoszeniowym, maile z powiadomieniami z systemu. 

6. odsyłanie przez Wykładowców prac Uczestnikom KUP FILM wraz z recenzją i uwagami. 

7. Korespondencja dotycząca KUP FILM będzie dokonywana wyłącznie na adres mailowy 

Uczestników wskazany w formularzu zgłoszeniowym i objęta jest tajemnicą handlową. 

8. W przypadku pojawienia się problematycznych kwestii lub zgłoszeń bądź pytań przesłanych na 

adres mailowy Sekretariatu KUP FILM [kupfilm@adexemplum.com] przez większą ilość 

Uczestników, Szkoła zastrzega sobie możliwość przesłania Uczestnikom powiadomień przez 

system ADEX zastępujących odpowiedzi na poszczególne indywidualne maile. 

9. Wszelkie pytania dotyczące KUP FILM Uczestnicy zobowiązani są kierować na adres 

Sekretariatu kursu kupfilm@adexemplum.com udostępniony w trakcie dokonywania 

zapisów.  

10. Maile Uczestników KUP FILM skierowane na niewłaściwy adres będą w miarę możliwości 

przekierowywane przez pracowników Szkoły na adres mailowy odpowiedniego działu. Szkoła 

zastrzega sobie, że w takim wypadku odpowiedzi na maile mogą zostać udzielone z 

odpowiednim opóźnieniem. 

11. W przypadku zakończenia KUP FILM konto Uczestniczki/Uczestnika przypisane do KUP FILM 

zostanie dezaktywowane. 

12. Z chwilą dezaktywacji konta na konkretnym KUP FILM Uczestniczka/Uczestnik traci podgląd do 

prac, casusów oraz wszelkich zawieszonych tam materiałów.  

13. Konto Uczestniczki/Uczestnika pozostaje jednak aktywne w systemie ADEX i umożliwia 

korzystanie z innych usług i ofert. 

14. W przypadku utracenia hasła, możliwe jest jego ponowne wygenerowanie poprzez uaktywnienie 

ikony „nie pamiętam hasła” w panelu logowania. 

§ 7 
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1. Film dostępny jest po zalogowaniu się do systemu ADEX  na indywidualnym koncie 

Uczestniczki/Uczestnika w zakładce „Harmonogram” znajdującej się po lewej stronie pulpitu. 

2. Szkoła będzie realizowała program KUP FILM przy wykorzystaniu materiałów szkoleniowych 

przygotowanych w celu przeprowadzenia KUP FILM [dalej: materiały szkoleniowe] oraz 

materiałów udostępnianych przez Partnerów Merytorycznych Szkoły [o ile materiały takie 

będą udostępniane przez Partnerów do danego rodzaju KUP FILM]. 

3. Uczestniczka/Uczestnik nie ma obowiązku korzystania z materiałów udostępnianych przez 

Partnerów Merytorycznych Szkoły. 

4. Szkoła udziela Uczestniczce/Uczestnikowi ograniczonej w czasie [na czas trwania umowy], 

niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z udostępnionych materiałów na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 7 poniżej. 

5. Udzielona licencja ma charakter nieodpłatny. 

6. Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z licencji w sposób nienaruszający 

prawa, zasad etyki i godności zawodu radcy prawnego/adwokata oraz dobrych obyczajów.   

7. Szkoła upoważnia Uczestniczkę/Uczestnika do wprowadzenia materiałów szkoleniowych do 

pamięci komputera osobistego oraz utrwalenia ich na dysku twardym tego komputera oraz do 

sporządzenia drukowanych egzemplarzy materiałów szkoleniowych wyłącznie: na użytek 

własny Uczestniczki/Uczestnika, w celach niekomercyjnych i służących wyłącznie 

prawidłowemu odbyciu szkolenia prowadzonego w ramach KUP FILM oraz ewentualnemu 

przygotowaniu się do egzaminu zawodowego [pola eksploatacji]. 

8. Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów szkoleniowych przed 

dostępem osób trzecich. 

9. Uczestniczce/Uczestnikowi nie wolno udostępniać wskazanych materiałów szkoleniowych 

jakimkolwiek osobom trzecim. 

10. W celu uniknięcia wątpliwości  Strony oświadczają, że Szkoła nie przenosi na 

Uczestniczkę/Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przedmiotowych materiałów 

szkoleniowych przygotowanych w celu przeprowadzenia KUP FILM. 

11. Niniejszym Uczestniczka/Uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, że przedmiotowe materiały 

szkoleniowe przygotowane specjalnie w celu przeprowadzenia KUP FILM nie są podawane do 

publicznej wiadomości, a jedynie są udostępniane Uczestnikom KUP FILM w celu ich 

prawidłowego odbycia i pomocy w przygotowaniu się przez Uczestniczkę/Uczestnika do 

ewentualnego egzaminu zawodowego i z tego też względu stanowią tajemnicę handlową 



 

           

Szkoły i objęte są poufnością. 

12. Niniejszym Szkoła nie wyraża zgody na jakiekolwiek forwardowanie, przesyłanie bądź 

przekazywanie w jakiejkolwiek formie i jakąkolwiek techniką tych materiałów jakimkolwiek 

osobom trzecim. 

13. Szkoła  oświadcza,  że  będzie  dokonywać  dozwolonych  prawem  zabezpieczeń 

materiałów  szkoleniowych,  pozwalających  na  zidentyfikowanie  osoby  dokonującej 

naruszenia. 

§ 8 

1. Niniejszym Uczestniczka/Uczestnik oświadcza, że przyjęła/-ł do wiadomości, iż wszelkie dane 

dotyczące organizacji KUP FILM, w tym w szczególności: 

a) dane dotyczące systemu szkolenia ADEX, 

b) dane dotyczące organizacji KUP FILM, 

c) dane dotyczące technik i metodologii nauczania, 

d) materiały szkoleniowe, 

są poufne i stanowią tajemnicę handlową Szkoły. 

2. W związku z powyższym zarówno Szkoła jak i Uczestniczka/Uczestnik organizacji KUP FILM 

zgodnie oświadczają, iż dołożą wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia 

wskazanych powyżej danych i korespondencji ich dotyczącej. 

3. Niniejszym Uczestniczka/Uczestnik szkolenia zrzeka się prawa do rozwiązania w jakimkolwiek 

trybie i w jakiejkolwiek formie prawnej umowy, w zakresie dotyczącym poufności, 

tajemnicy korespondencji oraz tajemnicy handlowej Szkoły. 

§ 9 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników KUP FILM jest: 

Agata Rewerska 

ul. Barska 3 lok. 1 

02 – 315 Warszawa 

2. Uczestnikom KUP FILM przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

domagania się usunięcia danych osobowych albo ich zaktualizowania.  

3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia KUP FILM, a za zgodą wyrażoną w formularzu 

zgłoszeniowym, Szkoła może także korzystać z tych danych w celu informowania o nowych 



 

           

produktach, wydawnictwach, jak i usługach świadczonych przez Szkołę lub podmioty 

powiązane.   

 


