
REGULAMIN „AKADEMII LIDERA SMART CITY” 

§1PRZEDMIOT REGULAMINU 

Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg szkolenia pod nazwą „Akademia Lidera Smart City” 
(dalej: „Akademia”).  

§2ORGANIZATOR I PARTNERZY 

Organizatorem Akademii jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z siedzibą w 
Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 (02-326), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-
02-50-995, REGON 012100784,  
z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437,00 złotych, 
zwana dalej „Organizatorem”.  
 
Koordynatorem Akademii jest Michał Sobiło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Icon 
Strategies Michał Sobiło” z siedzibą w Świerczyńcu przy ul. Rolniczej 13 A, wpisaną do CEIDG pod 
numerem NIP: 6462474126, który działa w imieniu i na zlecenie Organizatora.  

Patronem szkolenia jest Związek Miast Polskich. 

§3 CEL PROJEKTU  

Projekt ma charakter badawczo-edukacyjny. Celem Akademii jest budowanie świadomości wśród 
przedstawicieli polskich samorządów w zakresie najnowszych trendów, technik, technologii i narzędzi 
budowania miast inteligentnych (smart cities).  

§4 GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA  

1. W Akademii może wziąć udział łącznie 60 uczestników. Szkolenia w ramach Akademii będą 
prowadzone w 3 grupach, wszystkie zajęcia odbędą się od 3 października do 14 listopada. 
Terminy zajęć poszczególnych grup do wyboru Uczestników będą dostępne w formularzu 
zgłoszeniowym. Limit Uczestników w każdym terminie to nie więcej niż 25 osób. O przyjęciu 
do poszczególnych grup będzie decydować kolejność zgłoszeń.  

2. Uczestnikami Akademii mogą być osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria:  

- są pracownikami urzędów miast lub organów administracji publicznej; 

- pełnią funkcje związane bezpośrednio lub pośrednio z obszarem smart city w mieście  

- zgłoszą chęć uczestnictwa w Akademii Lidera Smart City za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego na stronie www.akademialiderasmartcity.pl do dnia 23.09.2022 i otrzymają 
od przedstawiciela Organizatora informację o zakwalifikowaniu się do Akademii. Warunkiem 
dokonania zgłoszenia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja a także 
wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych,  

3. W przypadku zainteresowania przekraczającego limit dostępnych miejsc Organizator 
podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do Akademii. O zakwalifikowaniu do 
Akademii decydować będą przedstawiciele Organizatora, biorąc pod uwagę w szczególności 
kolejność zgłoszeń oraz zapewnienie reprezentacji przedstawicieli wszystkich województw w 



Akademii. Osoba zakwalifikowana przez przedstawiciela Organizatora do Akademii, staje się jej 
uczestnikiem (dalej: „Uczestnik”).  

4. Przedstawiciel Organizatora do dnia 28 września 2022 poinformuje osobę, która wyraziła chęć 
wzięcia udziału w Akademii, czy osoba ta zakwalifikowała się do uczestnictwa w Akademii. 
Uczestnik otrzyma również informację o dacie w której może wziąć udział w szkoleniu oraz 
harmonogram zajęć.  

5. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w zaproponowanym przez Organizatora terminie 
Uczestnik wnioskuje do Organizatora o zmianę terminu ze wskazanie preferowanego terminu, 
który to wniosek zostanie uwzględniony pod warunkiem dostępności miejsca w danym 
terminie.  

 

§5ORGANIZACJA /Przebieg AKADEMII  

1. Zajęcia będą odbywać się w formie spotkań online z wykorzystaniem platformy dostarczonej 
przez Organizatora. Organizator przekaże dostęp do platformy Uczestnikom 5 dni przed 
rozpoczęciem Akademii.  

2. Organizator zapewnia profesjonalny charakter szkolenia. Zajęcia będą prowadzone przez 
osoby mające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie rozwiązań smart city.  

3. Akademia składa się z ośmiu modułów, z których każdy potrwa nie dłużej niż 2 godziny 
zegarowe. Jednego dnia będą realizowane maksymalnie dwa moduły szkoleniowe nie dłuższe 
niż 4 godziny zegarowe. Harmonogram zajęć dla każdej grupy oraz tematyka poszczególnych 
modułów dostępna jest na www.akademialiderasmartcity.pl Tematyka poszczególnych 
modułów będzie dotyczyć smart city, transformacji cyfrowej miast, zarządzania danymi, 
zamówień publicznych, zarządzania bezpieczeństwem miasta, mobilności miejskiej.  

4. Organizator zapewnia nieodpłatny udział w szkoleniach oraz dostęp do platformy online. 

§6 WARUNKI UCZESTNICTWA – ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w całym programie szkoleń zagwarantowanych 
przez Organizatora, o którym mowa w §5 ust. 3. Nie ma możliwości uczestniczenia tylko w 
części szkolenia. 

§7 CERTYFIKATY 

1. Organizator przewiduje wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia dla Uczestników. 
Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa sygnowanego przez kierownika 
merytorycznego Akademii Lidera Smart City, przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli 
Związku Miast Polskich – partnera Akademii, jest udział w co najmniej 7 z 8 modułów. Za udział 
w każdym module rozumie się partycypację uczestnika w całym module, od rozpoczęcia, do 
zakończenia spotkania online.  

2. W przypadku odmowy wydania certyfikatu uczestnik ma prawo uzyskać informację na temat 
przyczyn tejże odmowy od Organizatora.  

§8 ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU 

1. Uczestnicy przyjmują ̨do wiadomości, że Organizator ma prawo informować ́media oraz opinię 
publiczną o przebiegu Akademii. 



2. Uczestnik wyraża zgodę na powielanie i publikowanie swojego wizerunku w celach 
informacyjnych, promocyjnych oraz sprawozdawczych w ramach realizacji Akademii. Zgoda jest 
obowiązkowa a jej brak może uniemożliwić udział w prowadzonych zajęciach.  

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Decyzje Organizatora w związku z Akademią i realizacją niniejszego regulaminu, w 
szczególności w zakresie przebiegu szkolenia, są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Organizator informuje o zmianie 
Uczestników mailowo. Uczestnicy mogą zrezygnować z uczestnictwa w Akademii w przeciągu 
7 dni od otrzymania zmian.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sądem wyłącznie 
właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora.  

4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej Akademii Lidera Smart City pod adresem www.akademialiderasmartcity.pl  

 

http://www.akademialiderasmartcity.pl/

