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REGULAMIN AKCJI  

„Darmowy warsztat analityczny dla uczestników  

webinaru AUTOMADE” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Organizatorem Akcji „Darmowy warsztat analityczny dla uczestników  

webinaru AUTOMADE” zwanej dalej „Akcją” jest spółka Extreme Robotics Sp. z o. o. z 

siedzibą w Warszawie (00-112), ul. Bagno 2/73, NIP REGON: 011664266, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352760,  

e-mail: marketing@automade.com (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Czas trwania Akcji: od dnia 12.05.2021 r. do dnia 13.06.2021 r. („Okres Obowiązywania”).  

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej marki 

AUTOMADE należącej do Extreme Robotics Sp. z o.o. oraz w siedzibie Extreme Robotics 

Sp. z o.o. 

  

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W AKCJI 

  

1. Uczestnikiem Akcji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych) (,,Uczestnik’’), który: (i) wziął udział w webinarze AUTOMADE, (ii) posiada Voucher 

na warsztat analityczny AUTOMADE dystrybuowany w materiałach konferencyjnych oraz (iii) 

wyrazi chęć udziału w Akcji na zasadach określonych Regulaminie poprzez skuteczne wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://automade.com/pl/warsztat-analityczny-

webinar 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji jest wymagane w Okresie Obowiązywania. 

3. Akcja jest skierowana tylko do uczestników webinaru AUTOMADE, a Organizator zastrzega sobie 

prawo weryfikacji przesłanych za pomocą formularza dostępnego na stronie 

https://automade.com/pl/warsztat-analityczny-webinar zgłoszeń. 

4. W celu skutecznego przeprowadzenia warsztatu analitycznego niezbędna jest współpraca 

„Uczestnika” z analitykami AUTOMADE prowadzącymi warsztat. 

mailto:marketing@automade.com
https://automade.com/pl/warsztat-analityczny
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5. W przypadku braku współpracy Uczestnika z przedstawicielami AUTOMADE, zarówno w toku 

Umawiania Warsztatu Analitycznego, jak i w procesie analizy Organizator zastrzega sobie prawo 

do wykluczenia „Uczestnika” z Akcji, o czym poinformuje Uczestnika droga mailową.  

 

§3 OGÓLNE ZASADY AKCJI  

 

1. Po otrzymania i weryfikacji zgłoszenia od Uczestnika Webinaru, Organizator skontaktuje się na 

podane w formularzu dane kontaktowe w celu umówienia Warsztatu Analitycznego. 

2. Warsztat jest interaktywnym spotkaniem Analityków AUTOMADE z Uczestnikiem Akcji.  

W ramach tego spotkania analitycy AUTOMADE w toku współpracy z Uczestnikiem: 

a. wyszczególnią procesy najszybsze do zrobotyzowania, 

b. zidentyfikują procesy do automatyzacji, które przyniosą największy zwrot z inwestycji, 

c. pokażą jak dzięki automatyzacji procesów biznesowych skalować swój biznes. 

Po warsztacie eksperci AUTOMADE na życzenie Uczestnika:  

d. przygotują indywidualny plan wdrożenia automatyzacji w Twojej organizacji, 

e. wskażą jak generować oszczędności, oszacują pracochłonność i obliczą rentowność. 

3. Uczestnik jest uprawniony do jednorazowego skorzystania z Warsztatu Analitycznego, w okresie 

proponowanym przez Organizatora.  

4. W przypadku braku możliwości uzgodnienia dogodnego terminu Warsztatu Analitycznego przez 

Uczestnika oraz Organizatora Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika 

z Akcji, o czym poinformuje Uczestnika drogą mailową.  

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie 

informacyjny.  

2. Udział w Akcji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji zobowiązany jest 

zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Akcji oznacza jednoczesną akceptację postanowień 

Regulaminu.  
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3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 

w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym 

to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone 

i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej 

mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.  

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.05.2021 r.  

 


