
REGULAMIN 
 Definicje 
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, 
oznaczają one co następuje: 
Firma: SMART TRADER FX LTD 40 tooting High Street SW17 ORG, London 
Company Number 10371439
Data Początkowa: data otrzymania pierwszej raty należności lub data 
otrzymania należności w pełnej wysokości, 
Umowa: zaakceptowane przez Firmę zamówienie na Usługi, złożone przez 
Klienta poprzez wypełnienie Formularza wraz z akceptacją niniejszego 
Regulaminu, 
Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do 
czynności prawnych, zamawiająca Usługi. 
Wydarzenie: wydarzenie wskazane w Formularzu. 
Organizator Wydarzenia: podwykonawca wskazany w Formularzu jako 
organizator wydarzenia. 
Opłata: wskazana w Formularzu opłata wnoszona przez Klienta z tytułu 
świadczonych mu Usług. 
Materiały: wszelkie materiały dostarczone Klientowi przez jako część 
Wydarzenia. 
Formularz: formularz załączony do niniejszego Regulaminu, będący częścią 
Umowy. 
Zarejestrowana Osoba: każda osoba zarejestrowana jako uczestnik wybranego 
szkolenia. 
Seminarium: wskazane w Formularzu zajęcia fizyczne lub umysłowe, jakie 
mogą być od czasu do czasu organizowane przez SMART TRADER FX LTD na 
wolnym powietrzu lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość w 
czasie rzeczywistym (online). 
Godziny Seminaryjne: godziny w jakich Klient może uzyskać dostęp do 
Seminarium. 
Usługi: usługi dostarczane przez SMART TRADER FX LTD jako Organizatora 
Wydarzenia lub agenta rezerwującego dla Klienta możliwość udziału w 
Wydarzeniu. 
Regulamin: niniejszy regulamin. 

Oświadczenia 
2. Podpisując Formularz Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu oraz 
w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę. 
3. Przed podpisaniem Umowy, Klient zapoznał się z jej treścią oraz upewnił się, 
że jest ona kompletna i nie zawiera błędów. W razie wykrycia błędów i 
nieścisłości Klient powinien zwrócić się do Firmy w celu pisemnego 
potwierdzenia wszelkich naniesionych w Umowie poprawek. Firma odpowiada 
wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego
pracowników i agentów. 
4. Przed podpisaniem Umowy Klient upewnił się, że postanowienia Regulaminu 
są zrozumiałe. Klient jest świadomy, że zaakceptowanie Regulaminu jest 
równoznaczne z zawarciem Umowy, która wiąże Klienta i Firmę z zastrzeżeniem
pkt. 5 poniżej. 
5. Poprzez podpisanie Formularza Klient składa ofertę przystąpienia do wiążącej 
Umowy z Firmą, która może być przez Firmę zaakceptowana lub odrzucona 
wyłącznie według uznania Firmy. Regulamin wiąże Klienta i Firmę z chwilą 
doręczenia Klientowi pisemnej akceptacji przedłożonego przez Klienta 
Formularza lub z chwilą poinformowania Klienta przez Firmę, że Firma będzie w
stanie dostarczyć zamówione przez Klienta Usługi. 

Rozpoczęcie i zakończenie obowiązywania Umowy 
6. Umowa wchodzi w życie od Daty Początkowej i wygasa z chwilą zakończenia 
Seminarium, w którym Klient zgłosił swój udział zgodnie z Formularzem, chyba 
że zostanie rozwiązana 

Czas i miejsce 
7. Zgodnie z zamówieniem wskazanym w Formularzu, Klient jest uprawniony 
do: 
a) udziału w Seminariach, w ramach godzin Seminaryjnych oraz 
b) otrzymania kopii Materiałów jeśli były wykorzystywane, (z zastrzeżeniem pkt.
12 – 14 poniżej). 
8. Firma zastrzega prawo do dokonywania zmian harmonogramu Wydarzeń, 
miejsca Wydarzenia oraz osoby prowadzącej Wydarzenie jak również prawo do 
odwołania Wydarzenia. Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach na 
piśmie oraz: 
a) Firma nie ponosi odpowiedzialności względem klienta z tytułu dokonanych 
zmian; 
b) Klient zachowuje prawo do przełożenia Wydarzenia; 
c) W przypadku odwołania Wydarzenia przez Firmę Klient nie będzie dochodził 
o jakiegokolwiek odszkodowania poza zwrotem płatności. 

Opłaty i warunki płatności 
9. W zamian za udział w Wydarzeniu Klient zapłaci na rzecz Firmy: 
a) Opłatę w pełnej wysokości zgodnej z podpisanym przez Klienta Formularzem 
bez jakichkolwiek odliczeń i potrąceń; lub 
b) za zgodą Firmy w ratach wskazanych w Formularzu bez żadnych odliczeń i 
potrąceń. Opłata powinna być wniesiona w całości, w czterech lub mniejszej 
ilości rat. Raty należy regulować do 15 każdego kolejnego miesiąca po 
wydarzeniu. 
10. Płatności z tytułu wykonania Umowy powinny być dokonane w formie 
wskazanej w Formularzu. 

11. W przypadku niedokonania płatności zgodnie z pkt. 9(a) lub 9(b), Firma 
zastrzega prawo do zawieszenia wykonywania Umowy i respektowania prawa 
Klienta wynikających z Umowy do czasu dokonania płatności. 

Własność intelektualna 
12. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas 
prezentowania Seminariów są własnością Firmy lub osób trzecich 
współpracujących z Firmą. 
13. Podczas prezentowania Seminarium żadne prawa własności intelektualnej nie
będą przenoszone ani przypisywane Klientowi, lecz przysługują wyłącznie 
Firmie lub osobie trzeciej współpracującej z Firmą. 
14. Wszelkie Materiały przekazane Klientowi mogą być przez niego 
wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych. 
Klientowi nie wolno: 
a) powielać jakichkolwiek przedmiotów własności intelektualnej ani Materiałów;
b) kopiować lub odtwarzać treści Seminarium, Usług lub Materiałów; 
c) sprzedawać lub przekazywać osobom trzecim przedmiotów własności 
intelektualnej lub Materiałów. 

Zakończenie obowiązywania Umowy i zwrot należności 
15. Umowa pomiędzy Klientem a Firmą wygasa z chwilą wykonania jej 
postanowień dotyczących wybranego Wydarzenia wskazanego na Formularzu, 
zgodnie z Umową. 
16. Klient może rozwiązać Umowę w ciągu siedmiu (5) dni roboczych od Daty 
Początkowej uchylając się od wszelkich zobowiązań („Okres Karencji”), 
składając pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na adres poczty 
elektronicznej: info@smarttrader.pl. („Rozwiązanie Umowy”), Firma zwraca 
Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w ciągu 30 dni roboczych. 
17. Firma może odwołać Seminarium i związane z nim Usługi z jakiegokolwiek 
powodu powiadamiając o tym Klienta na piśmie. W takim przypadku Firma 
zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w ciągu 30 dni 
roboczych od dnia zawiadomienia o odwołaniu Seminarium. Jednocześnie Firma 
nie będzie miała żadnych dalszych zobowiązań z powodu odwołania 
Seminarium. 
18. Klient może zrezygnować z udziału w Seminarium z jakiegokolwiek powodu 
po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt. 16 powyżej. W takim 
przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconych należności. 
19. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta po rozpoczęciu Wydarzenia 
Firma zastrzega prawo do dochodzenia od Klienta opłaty w pełnej wysokości. 

Ograniczenie odpowiedzialności 
20. Z zastrzeżeniem pkt. 25 poniżej żadna ze stron Umowy nie ponosi 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną drugiej stronie Umowy na skutek 
niewykonania postanowień Umowy, za wyjątkiem następstw, które strona z 
zachowaniem należytej staranności mogła lub powinna była przewidzieć. 
21. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną 
naruszeniem przez Firmę postanowień Regulaminu wynikłą w szczególności z: 
a) utraty przychodu bądź zysku; 
b) utraty powiązań biznesowych; 
c) utraty zakładanych oszczędności; lub 
d) utraty danych. 
22. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności Firmy z 
tytułu: 
a) śmierci lub szkody na osobie spowodowanej niedbalstwem Firmy; 
b) czynów niedozwolonych; 
c) naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
d) jakichkolwiek innych czynów co do których ograniczenie odpowiedzialności 
byłoby niezgodne z przepisami prawa 

Siła wyższa 
23. Jeżeli przedsięwzięcie, o którym mowa w Umowie zostanie zakłócone lub 
uniemożliwione z powodu siły wyższej, w szczególności, pożarów, przerw w 
dostawie energii, powodzi i innych nieprzewidzianych zdarzeń lub z powodu 
strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza 
bezpośrednim wpływem obu stron Umowy, Organizator może przełożyć 
przedsięwzięcie na inny termin. 

Postanowienia końcowe 
24. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami 
Umowy powinny być kierowane na adresy wskazane w Formularzu 
25. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności postanowień Umowy, 
pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku 
pozostają w mocy. 
26. Niniejsza Umowa określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie 
wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy zostają 
niniejszym uchylone. 
27. Z Umowy nie wynikają żadne prawa dla osób nie będących jej stroną. 
28. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie 
zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa. Strony Umowy poddają 
wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów 
polskich. 
29. Postanowienia Umowy nie naruszają praw podmiotowych Klienta. 
30. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. 
Organizator 
SMART TRADER FX LTD 
40 tooting High Street SW17 ORG, London 
Company Number 10371439


