Regulamin platformy szkoleniowej "Odpowiedzialny Sprzedawca”
I. Postanowienia ogólne
1. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie z siedzibą w Warszawie (00-124),
ul. Al. Jana Pawła II 12/339, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000087351 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272234536, REGON: 016011563, adres e-mail:
biuro@browary-polskie.pl (dalej: Organizator) jest organizatorem szkolenia dotyczącego
konsekwencji prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu osobom niepełnoletnim oraz skutków
zdrowotnych konsumpcji alkoholu przez takie osoby (dalej: Szkolenie).
2. Szkolenie przeprowadzane zostanie za pomocą platformy „www.odpowiedzialnysprzedawca.pl”
(dalej: Platforma). Platforma ma na celu weryfikację znajomości zasad postępowania (w tym
odpowiednich przepisów prawa) odnoszących się do zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
nieletnim oraz podniesienie kwalifikacji sprzedawców w tym zakresie.

3. Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu Szkolenia oraz korzystania z Platformy (dalej:
Regulamin). W Szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zatrudnione na stanowisku
sprzedawcy lub zajmujące się sprzedażą detaliczną napojów alkoholowych [w rozumieniu Ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.)] w sklepach i innych placówkach handlowych, których
przedmiotem działalności jest między innymi detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (dalej:
Uczestnicy).
4. Uczestnictwo w szkoleniu ma charakter nieodpłatny.

II. Rejestracja
1. Program platformy szkoleniowej rozpoczyna się w dniu 13 maj 2015 i trwa do oficjalnego zakończenia
programu przez Organizatora.
2. Każdy z Uczestników uczestniczy w Szkoleniu samodzielnie.
3. Przy zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem Platformy wymagane jest uzupełnienie
formularza przez podanie następujących danych przez Uczestnika: REGON sklepu zatrudniającego
Uczestnika; województwo, w którym zlokalizowany jest sklep zatrudniający Uczestnika, adres e-mail
Uczestnika; nazwa sieci, do której należy sklep zatrudniający Uczestnika. Wysłanie zgłoszenia jest
równoznaczne z potwierdzeniem zgodności z rzeczywistością podanych danych.
4. Podczas rejestracji Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji
handlowych przesyłanych na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza zgłoszenia poprzez
odznaczenie stosownego okienka w ww. formularzu. W zakresie takiej zgody zastosowanie znajdą
postanowienia pkt V ust. 4 niniejszego Regulaminu. Powyższa zgoda jest dobrowolna. Ponadto, brak
zgody Uczestnika na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych nie skutkuje brakiem
możliwości udziału Uczestnika w Szkoleniu.
5. Formularz zgłoszenia oraz Szkolenie dostępne jest na stronie www.odpowiedzialnysprzedawca.pl
6. Po uzupełnieniu formularza zgłoszenia zostanie utworzone konto, w ramach którego Uczestnik po
pierwszym zalogowaniu ustali indywidualne hasło do Platformy.

7. Rejestracja Uczestnika nastąpi po nadaniu Uczestnikowi indywidualnego loginu i hasła.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje usunięciem wygenerowanego
konta.
9. Dostęp do Szkolenia następuje po rejestracji na Platformie, poprzez którą Uczestnik potwierdza
dobrowolność udziału w Szkoleniu, zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Organizator ma prawo usunąć lub zablokować konto Uczestnika, w przypadku gdy rejestracja narusza
w szczególności prawa osób trzecich, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.
11. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi świadczonej drogą
elektroniczną w postaci niniejszego Szkolenia poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w trybie
określonym pkt. V ust. 2-3 niniejszego Regulaminu.

III. Przebieg Szkolenia
1. Szkolenie będzie składać się z jednego Etapu głównego. W ramach Etapu głównego Szkolenia
Uczestnik zapozna się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi konsekwencji prawnych związanych
ze sprzedażą alkoholu osobom niepełnoletnim oraz skutków zdrowotnych konsumpcji alkoholu przez
takie osoby. Materiały będą udostępniane w formie pisemnej oraz w formie audio.
2. Przed przystąpieniem do Szkolenia każdy Uczestnik wypełni Test Początkowy polegający na
uzupełnieniu testu jednokrotnego wyboru. Do wyniku Testu Początkowego dostęp będzie miał
jedynie Organizator.
3. Po uzupełnieniu Testu Początkowego Uczestnik uzyska dostęp do głównego Etapu Szkolenia.
4. Dostęp do materiałów wymaga zalogowania na Platformie, tj. nie ma możliwości pobrania
materiałów i zapisania ich na nośniku danych.
5. Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami udostępnionymi w ramach Etapu głównego, Uczestnik
przystąpi do uzupełnienia Quizu weryfikującego przyswojoną wiedzę.
6. Quiz przeprowadzony zostanie w formie testu jednokrotnego wyboru z czterema możliwymi
wariantami odpowiedzi. Quiz będzie składał się z siedemnastu pytań.
7. W przypadku nieuzyskania stuprocentowej poprawności odpowiedzi w ramach Quizu uzupełnianego
w Etapie głównym Szkolenia, Uczestnik uzyska informację, na jakie pytania udzielił błędnej
odpowiedzi. Uczestnik przystąpi ponownie do Quizu z oznaczonymi pytaniami, na które udzielił złej
odpowiedzi.
8. W przypadku ponownego udzielenia błędnych odpowiedzi zastosowanie będzie miał odpowiednio
pkt III ust. 7.
9. Warunkiem przystąpienia do drugiego Quizu jest uzyskanie stuprocentowej poprawności udzielonych
odpowiedzi w ramach pierwszego Quizu dotyczącego I Etapu Szkolenia. Quiz drugi odbywa się na
takich samych zasadach co Quiz pierwszy i prowadzi do Testu Końcowego.
10. W przypadku wylogowania się z systemu przez Uczestnika podczas zapoznawania się z materiałami
szkoleniowymi lub podczas wypełniania Quizu, Uczestnik będzie miał możliwość bezpośredniej
kontynuacji Szkolenia w ramach głównego Etapu po ponownym zalogowaniu.
11. Uczestnik nie jest uprawniony do powtórzenia całości głównego Etapu lub Quizu, a jedynie
weryfikacji błędnie udzielonych odpowiedzi, aż do uzyskania stuprocentowej poprawności
odpowiedzi na pytania, na które wcześniej udzielił błędnej odpowiedzi.

IV. Zakończenie Szkolenia
1. Po ukończeniu rozwiązywania zadań w Etapie Głównym, Uczestnik otrzyma dostęp do Gry
symulującej pod nazwą: Sprzedaż napojów alkoholowych. Zadaniem Uczestnika będzie rozpoznanie
osoby nieletniej próbującej dokonać zakupu alkoholu oraz przeprowadzenie z nią dialogu w formie
wyboru jednego z proponowanych wariantów odpowiedzi.
2. Za każdą prawidłową reakcję Uczestnika w Grze przyznawane będą punkty, tj. jeden punkt za każdą
poprawną odpowiedź.
3. Po ukończeniu Gry Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze swoim wynikiem.
4. Po ukończeniu Gry Uczestnik przystąpi do Testu Końcowego składającego się z tych samych pytań,
które obejmował Test Początkowy.
5. W oparciu o uzyskane wyniki Quizów, Gry, Testu Początkowego i Końcowego Organizator przedstawi
w wybrany przez siebie sposób opinii publicznej statystyczne ujęcie wyników przeprowadzonego
Szkolenia, między innymi poprzez publikację procentowej różnicy wyników uzyskanych w Teście
Początkowym (wykonywanym przez Uczestników przed udostępnieniem materiałów szkoleniowych) i
Teście Końcowym (wykonywanym przez Uczestników po zakończeniu Szkolenia).
6. Publikacja, o której mowa w pkt IV ust. 5 nie będzie obejmować wyników uzyskanych indywidualnie
przez Uczestników w ramach Szkolenia. Publikacja nastąpi w sposób wyłączający możliwość
identyfikacji poszczególnych Uczestników oraz ich wyników.
7. Do indywidualnie udzielonych odpowiedzi przez Uczestników dostęp będzie miał tylko Organizator.
Uzyskane dane będą podlegać zabezpieczeniu, w szczególności przed dostępem osób trzecich.

V. Postanowienia końcowe
1. Odpowiedzialność za działania niezgodne z Regulaminem ponosi wyłącznie Uczestnik, który narusza
niniejszy Regulamin.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu Szkolenia mogą być zgłaszane przez Uczestników
listownie na adres Organizatora.
3. Pisemne uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres email Uczestnika, podany przy rejestracji na stronie www.odpowiedzialnysprzedawca.pl
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Szkolenia jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla
celów organizacji i przebiegu Szkolenia oraz opracowania danych statystycznych. Uczestnik może w
każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub
usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do
Szkolenia oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i
przebiegu Szkolenia.
5. Regulamin Szkolenia jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.odpowiedzialnysprzedawca.pl, w sposób który umożliwia jego pozyskanie,
odtworzenie i utrwalenie.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

