
REGULAMIN WARSZTATÓW LAW’SCOOL 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Cykl warsztatów organizowany jest pod nazwą Law’scool. 

2. Organizatorem warsztatów jest Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ („KNPC UJ”,  

„Organizator”)  

3. Warsztaty prowadzone są przez prawników z kancelarii Konieczny, Wierzbicki Kancelaria 

Radców Prawnych sp. p., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków („KWKR”). 

4. Cykl warsztatów obejmuje 7 spotkań, które odbędą się w Strefie Studenckiej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego przy ul. Św. Anny 6, 31-008 Kraków według harmonogramu opublikowanego 

na stronie wydarzenia w portalu Facebook ([***]) oraz na stronie KWKR pod adresem: 

www.koniecznywierzbicki.pl. 

5. KNPC UJ zastrzega prawo modyfikowania harmonogramu poprzez zmianę terminu, 

lokalizacji, dopuszczalnej liczny uczestników lub osoby prowadzącej poszczególne zajęcia. O 

wszelkich zmianach zapisani uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub przez 

obwieszczenie na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych Organizatora. W 

przypadku zwolnienia miejsc, mogą zostać przeprowadzone zapisy uzupełniające.  

 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Maksymalna liczba uczestników jednego spotkania wynosi 30 osób. 

2. W warsztatach mogą wziąć udział studenci II-V studiów prawniczych, którzy prawidłowo 

wypełnili formularz zapisu oraz otrzymali drogą mailową potwierdzenie uczestnictwa.  

3. KNPC UJ  może kontaktować się z zapisanymi uczestnikami celem potwierdzenia 

uczestnictwa. W przypadku braku takiego potwierdzenia, możliwe jest skorzystanie z listy 

rezerwowych lub przeprowadzenie zapisów uzupełniających 

4. Zapisy zostaną przeprowadzone oddzielnie na każde spotkanie w ramach cyklu warsztatów za 

pomocą formularza Google udostępnionego na stronie wydarzenia ([***]). 

5. Ze względów sanitarnych limit miejsc w Strefie Studenckiej UJ wynosi 6 osób. Do limitu nie 

wliczają się osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Organizator jest uprawniony do 

weryfikowania statusu osoby zaszczepionej. Podanie tej informacji jest dobrowolne, jednak 

jej nieudzielenie w przypadku wypełnienia limitu uczestników może skutkować odmową 

wpuszczenia do Strefy Studenckiej.  

6. Uczestników warsztatów obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek ochronnych.  

7. W warsztatach udział wziąć mogą wyłącznie uczestnicy zdrowi bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych (wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie, kaszel, katar, gorączka, itp.). 

8. Uczestnicy zobowiązani się także do przestrzegania aktualnie obowiązujących wymagań 

sanitarnych dla Strefy Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

 

§ 3 Dane osobowe 

1. Warunkiem udziału w warsztatach jest podanie przez uczestników danych osobowych: 

imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu. Podanie wskazanych 

http://www.koniecznywierzbicki.pl/


danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych 

uniemożliwia uczestnictwo w warsztatach.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych KNPC UJ na potrzeby organizacji 

zapisów oraz warsztatów. Lista uczestników poszczególnych spotkań zostanie przekazana 

Strefie Studenckiej UJ. 

3. W sprawach dotyczących swoich danych osobowych można skontaktować się: KNPC UJ za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook oraz mailowo pod adresem 

knpcuj@gmail.com. 

4. Dane osobowe przekazane KNPC UJ przez uczestników nie będą udostępniane podmiotom 

innym niż Strefa Studencka, a także z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne z uwagi na 

obowiązujące przepisy prawa. 

5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, 

aktualizowania, uzyskania kopii, a także prawo do wycofania zgody w każdym momencie, co 

jednak pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem 

zgody. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. KNPC UJ ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w warsztatach – w szczególności w zakresie wskazanym 

w § ust. 5   

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 
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