REGULAMIN USŁUG PRAWNYCH
wraz z
CENNIKIEM
z dnia 20.01.2015 r
§1

1.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:
a) telefonicznej konsultacji prawnej - rozumie się przez to udzielenie w drodze
rozmowy telefonicznej konsultacji prawnej z zakresu prawa oświatowego oraz prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych.
Jednocześnie w przypadku spraw wielowątkowych, niejednoznacznych, wymagających
analizy dokumentów lub dokonania szczegółowej analizy prawnej zastrzegamy sobie
możliwość uznania, że problem prawny wykracza poza zakres programu telefonicznych
konsultacji prawnych oraz zaproponowania innego sposobu pomocy. Ostateczną decyzję
zawsze podejmuje radca prawny udzielający konsultacji informując o tym Klienta;
b) pisemnym potwierdzeniu konsultacji prawnej - rozumie się przez to sporządzenie
oraz przesłanie na wskazany adres dokumentu w formie pisemnej zawierającego
POŚWIADCZENIE TREŚCI UZYSKANEJ KONSULTACJI.
c) poradzie prawnej – rozumie się przez to udzielenie porady prawnej z zakresu prawa
oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa cywilnego, prawa administracyjnego i innych w ramach spotkania z radcą
prawnym. Porada prawna polega na zbadaniu sprawy i wskazaniu możliwych dróg
postępowania.
e) usługach prawnych – rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone przez Dział
Doradztwa Prawnego.
d) klientach – rozumie się przez to dyrektora oraz pracowników placówki oświatowej
korzystającej ze szkoleń Instytutu Kształcenia Eko – Tur oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej PrimoPsyche,
e) osobach nie będących Klientami – rozumie się przez to osoby , które nigdy nie
korzystały ze szkoleń Instytutu Kształcenia Eko – Tur ani Poradni Psychologiczno Pedagogicznej PrimoPsyche,

f) szkoleniach – rozumie się przez to szkolenia organizowane oraz przeprowadzane przez
Instytut Kształcenia Eko – Tur oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
PrimoPsyche.
g) dyżurze radcy prawnego - rozumie się przez to gotowość radcy prawnego do
udzielania telefonicznych konsultacji prawnych w wyznaczonym czasie zgodnie z
niniejszym regulaminem,

§2
1. Klientom korzystającym ze szkoleń w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień
korzystania z usługi prawnej przysługuje :
a) telefoniczna konsultacja prawna – BEZPŁATNIE;
b) potwierdzenie pisemne telefonicznej konsultacji prawnej – 100 zł plus VAT;
c) porada prawna – 150 zł plus VAT

2. Klientom korzystającym ze szkoleń w okresie dłuższym niż czas wskazany w pkt 2
niniejszego dokumentu przysługuje:
a) telefoniczna konsultacja prawna – 60 zł plus VAT
b) potwierdzenie pisemne telefonicznej konsultacji prawnej – 120 zł plus VAT;
c) porada prawna – 170 zł plus VAT.

3. Osobom nie będącym Klientami Instytutu Kształcenia Eko – Tur przysługuje :
a) telefoniczna konsultacja prawna – 90 zł plus VAT;
b) potwierdzenie pisemne telefonicznej konsultacji prawnej - 140 zł plus VAT;
c) porada prawna – 200 zł plus VAT.

§3
1. Telefoniczne konsultacje prawne odbywają się każdorazowo w poniedziałek w godzinach
11:00 – 14:00.
2. O każdorazowej zmianie terminu odbywania się telefonicznych konsultacji prawnych
Klienci zostają powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie
internetowej Instytutu Kształcenia Eko-Tur.
3. W ramach jednego dyżuru

radcy prawnego klientowi przysługuje prawo do

jednorazowego nawiązania połączenia telefonicznego z radcą prawnym.

4. W ramach połączenia opisanego w pkt 1 klientowi przysługuje prawo do zadania jednego
pytania dotyczącego konkretnej sprawy.

§4
1. Usługi prawne polegać mogą także na sporządzeniu między innymi opinii prawnych, pism
procesowych oraz zastępstwie procesowym.
2. Każda sprawa wyceniana jest indywidualnie przez radcę prawnego, który bierze pod
uwagę etap jej zaawansowania, stopień skomplikowania, dostęp do dokumentacji, czy
szacowany czas jej trwania.

§5
1. W przypadku konieczności uiszczenia stosownej opłaty, usługa prawna zostaje dokonana
po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym odbiorcy.
2. Płatność winna być uiszczona na następujący numer rachunku bankowego:

Instytut Kształcenia Eko-Tur Aleksandra Turewicz
ul. Nabielaka 15/1a
00-743 Warszawa
Idea Bank 75 1950 0001 2006 0340 0568 0002

3. Przed uiszczeniem jakiejkolwiek płatności klient jest zobowiązany jest do nawiązania
kontaktu z przedstawicielem Działu Doradztwa Prawnego: poradyprawne@eko-tur.pl

§6
1. Niniejszy regulamin wraz z cennikiem wchodzi w życie z dniem 20.01.2015 r.
2. Z dniem 20.01 2015 r. tracą moc dotychczas obowiązujące regulaminy udzielania porad
prawnych.

