
Regulamin programu Forum Menedżerskie 

„Lider liderowi liderem” prowadzonego przez Maleszko.edu 

1. Forum Menedżerskie „Lider liderowi liderem” trwa w okresie od lutego 2023 do listopada 2023 roku i 
obejmuje cykl 8 spotkań online. Rezerwacją Uczestnictwa w Forum jest zakup udziału w cyklu 8 spotkań. 

2. Celem Forum jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i wiedzy oraz nauka i rozwój  poprzez rozmowy i 
wymianę perspektyw. 

3. Uczestnik Forum rezerwuje udział w wydarzeniu za pośrednictwem strony Maleszko.edu.pl 
(https://maleszko.edu.pl/szkolenie/forum-menedzerskie/) 

4. Zakup udziału w Forum wymaga wskazania Uczestnika. Uczestnikiem może być osoba pełniąca kierownicze 
stanowisko i/lub właściciel firmy. 

5. Uczestnik Forum uprawniony jest do odsprzedaży swojego udziału w tym Programie innej osobie spełniającej 
wymogi wskazane w pkt. 4 w trakcie trwania programu. Może sprzedać udział w całym cyklu lub udział w 
pojedynczym spotkaniu.  

6. Za względu na kameralny charakter spotkań do przeniesienia praw do udziału w Forum, bądź poszczególnych 
spotkaniach wchodzących w jego skład, wymagana jest akceptacja przez Maleszko.edu. 

7. Firma Maleszko.edu  zobowiązuje się do przeprowadzenia każdego ze spotkań wchodzących w skład cyklu 
Forum, w liczbie 8. 

8. Osoba, która potwierdziła uczestnictwo w Forum, jest świadoma w dniu zawarcia umowy z Maleszko.edu, 
uzyskuje prawo do udziału w spotkaniach oraz dostęp do materiałów i informacji jeszcze przed upływem 14 
dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy z Maleszko.edu. Odstąpienie od umowy w takim 
przypadku jest wyłączone. 

7. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas i po zakończeniu spotkań organizowanych w 
ramach Forum  są własnością Maleszko.edu. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone 
na Klienta. 

8. Uczestnik Forum nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu Forum za pomocą urządzeń 
rejestrujących dźwięk i obraz. 

9. Uczestnik Forum wyraża zgodę na rejestrację przebiegu spotkań przez Maleszko.edu oraz na udostępnianie 
ich innym Uczestnikom przez okres 2 tygodni po zakończeniu każdego spotkania. 

10. Materiały edukacyjne oraz nagrania przekazane lub udostępnione Uczestnikowi Forum mogą być przez 
niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych. Uczestnik Forum nie ma prawa 
powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących 
własność intelektualną Maleszko.edu osobom trzecim. 

11. Uczestnik Forum może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te może 
wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w 
celach komercyjnych. 

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w pierwszej kolejności 
regulamin dostępny na stronie „Regulamin serwisu internetowego Maleszko.edu” 
(https://maleszko.edu.pl/regulamin/), a następnie właściwe przepisy prawa. 
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