
Regulamin sklepu Akademii PixBlocks oraz Ogólne Warunki Umowy 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy Akademia Pixblocks, dostępny pod adresem interne-
towym https://akademiapixblocks.pl prowadzony jest przez PixBlocks 
sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-655) przy ul. Gromadzkiej 12 wpi-
saną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu., VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000807836, NIP 9721304226, REGON 384602230. 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasa-
dy i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za 
pośrednictwem Sklepu.  

§ 2 
Definicje 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w 
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową.  

2. Sprzedawca - PixBlocks sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-655) 
przy ul. Gromadzkiej 12 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu., VIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000807836, NIP 
9721304226, REGON 384602230. 

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organiza-

cyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdol-
ność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodar-
czą, która korzysta ze Sklepu. 

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 
internetowym https://akademiapixblocks.pl 

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach 
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach 
Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wy-
korzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się 
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 



7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formula-

rza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 
Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane 
przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w 
Sklepie. 

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający 
utworzenie Konta. 

11.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie 
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie 
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w 
tym sposobu dostawy i płatności. 

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wy-
brane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość 
ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości pro-
duktów. 

13.Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy 
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo za-
warta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez 
Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - 
umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§ 3 
Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy: Pixblocks spółka z o.o., ul. Gromadzka 12, 61-655 
Poznań 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: akademia@pixblocks.com 
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 84 1050 1520 1000 0090 

8069 4764 
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i 

numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 

9-17 w dni powszednie. 

§ 4 
Wymagania techniczne 



1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz 
składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką inter-
netową typu Chrome, Firefox, Safari itp., 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
c. włączona obsługa plików cookies. 

§ 5 
Informacje ogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie 
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowa-
niu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób 
trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą 
techniczną Klienta.  

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Skła-
danie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asorty-
mencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez poda-
nie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających re-
alizację Zamówienia bez zakładania Konta. Ceny podane w Sklepie są 
podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek 
VAT). 

§ 6 
Zakładanie Konta w Sklepie 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 
Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres 
e-mail, hasło. 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła usta-

nowionych w Formularzu rejestracji. 
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez po-

noszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysła-
nie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednic-
twem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

§ 7 
Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:  



1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia (a następnie kliknąć 

przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny). 
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez 

rejestracji; 
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypeł-

nić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamó-
wienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać ro-
dzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dostępne są różne 
opcje), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamó-
wienia, 

5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” - potwierdzając tym samym chęć naby-
cia kursu programowania za cenę (zawierającą wartość świadczenia 
wraz z podatkami) widoczną na ekranie podczas składania zamówienia. 

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od spo-
sobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrze-
żeniem § 8 pkt 3. 

§ 8 
Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru 
zamówionego Produktu: 

a. Przesyłka elektroniczna na podany adres e-mail 
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
a. Płatność przelewem bankowym 
b. Płatność Kartą 
c. Płatność Blik 
d. Płatność PayU 
e. Płatność PayU Raty 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych me-
tod płatności znajdują się za stronach Sklepu. 

§ 9 
Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje 
po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formula-
rza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 



2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego 
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Po-
twierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji nastę-
puje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiado-
mości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty 
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprze-
dawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz po-
twierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez 
Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda-
ży między Klientem a Sprzedawcą. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta:  
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą 

płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciw-
nym razie zamówienie zostanie anulowane. 

b. płatności ratalnej (obsługiwanej przez PayU S.A): Klient obowiązany 
jest do podpisania umowy ratalnej w terminie 3 dni kalendarzowych od 
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zo-
stanie anulowane. 

§ 10 
Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiej-
kolwiek przyczyny (Usługodawca zwróci Usługobiorcy pełną kwotę 
wskazaną w ust. 1, przelewem na konto, z którego dokonano wpłaty, w 
terminie 7 dni od daty powiadomienia Usługodawcy przez Usługobiorcę 
o rezygnacji z kursu.  
a) w przypadku zakupu jedynie Kursu Wakacyjnego: do 2 dni po rozpo-
częciu Wakacyjnego Kursu Programowania w Bloczkach lub Python; 
b) w przypadku zakupu jedynie Kursu Semestralnego Bloczki lub 
Python: do 7 dni po rozpoczęciu; 
c) w przypadku zakupu kursu semestralnego (Python lub Bloczki) wraz 
z kursem wakacyjnym (Python lub Bloczki) po pierwszej lekcji kursu 
wakacyjnego, gdyby Kurs nie spełniał oczekiwań Usługobiorcy.  
- W przypadku rezygnacji z realizacji umowy po zakończeniu kursu wa-
kacyjnego a przed rozpoczęciem 1 lekcji kursu semestralnego, Usługo-
biorcy przysługuje zwrot pieniędzy (w przypadku zakupu kursu waka-
cyjnego i semestralnego boczkowego w wysokości 851 PLN (słownie: 



osiemset pięćdziesiąt jeden PLN 0/100 gr), a w przypadku zakupu  kur-
su wakacyjnego i semestralnego Python w wysokości 951 PLN (słow-
nie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden PLN 0/100 gr) 
- W przypadku rezygnacji z Kursu Semestralnego Bloczki lub Python po 
przez Usługobiorcę w innym terminie i z przyczyn niezależnych od 
Usługodawcy, opłata za Kurs nie zostanie Usługobiorcy zwrócona. 

2.  W przypadku rezygnacji z Kursu Semestralnego Python przez Usługo-
biorcę w innym terminie i z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, 
opłata za Kurs nie zostanie Usługobiorcy zwrócona. 

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Pro-
duktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż prze-
woźnik. 

4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostar-
czane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 bie-
gnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 

5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produk-
tów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 
biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 

6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświad-
czenie o odstąpieniu od Umowy (Załącznik 1 Regulaminu Sklepu Inter-
netowego udostępniony w dalszej części). Do zachowania terminu od-
stąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadcze-
nia przed upływem tego terminu. 

7. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesła-
nie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie 
oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe 
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć rów-
nież na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o pra-
wach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elek-
troniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany 
przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadcze-
nia o odstąpieniu od Umowy. 

9. Skutki odstąpienia od Umowy: 
a. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumen-

towi niezwłocznie, nie później niż: 
a) 2 dni po rozpoczęciu Wakacyjnego Kursu Programowania w Blocz-
kach oraz Python; 



b) 14 dni po rozpoczęciu Kursu Semestralnego Bloczki oraz Python 
o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w 
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wy-
nikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia in-
nego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 
Sprzedawcę. 

9.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod  
 płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,  
 chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które  
 nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami 
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje   
 Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wy-
produkowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokoje-
niu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczę-
towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwró-
cić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, je-
żeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu ze-
psuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wy-
raźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczę-
ciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę 
utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finanso-
wym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wy-
stąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze 
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi 
rzeczami, 

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne 
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opako-
waniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

h. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku mate-
rialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą 
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po po-
informowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od 
Umowy, 



§ 11 
Reklamacja i gwarancja 

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane 
w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.  

2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okolicz-
ności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklama-
cję, oraz żądanie Klienta w związku z wadą kursu.  

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 5 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, 
uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

§ 12 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kon-
sumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i docho-
dzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w 
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań 
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektora-
tów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami interneto-
wymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.-
gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indy-
widualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń: 

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego 
sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. 
zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej 
ze Sprzedawcą.  

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego in-
spektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. 
zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie 
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  



c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia 
sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomo-
cy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polski-
ch). 

§ 13 
Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem 
Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem 
Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a 
jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposo-

bu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostęp-
nia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługują-
cemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wska-
zanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy 
Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  

§14 
Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku pol-
skim. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z 
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatno-
ści i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postano-
wień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje 
Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastoso-
wanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: 
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy 
o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  



4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania re-
klamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośred-
nictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://
ec.europa.eu/consumers/odr/. 

ZAŁĄCZNIK 1 

.....................................................                  .....................................................  
dane składającego oświadczenie 

....................................  
(miejscowość),         

....................  
dnia 

         ............................................................................................................  
     dane sprzedającego 

OŚWIADCZENIE 
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży 

 ..................................................................  
(przedmiot sprzedaży według potwierdzenia zakupu otrzymanego drogą ma-
ilową po dokonaniu zakupu)  

zawartej w na odległość, w dniu .................................. . 

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest §10 Warunków udziału w 
kursach Akademii Pixblocks, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w 
terminie: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 
a) 2 dni po rozpoczęciu Wakacyjnego Kursu Programowania w Bloczkach  
     oraz Python; 
lub 
 
b) 14 dni po rozpoczęciu Kursu Semestralnego Bloczki oraz Python. 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, 
a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmie-
nionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej 
przeze mnie, w wysokości .............. zł. 

        Z poważaniem 
         

         .................................


