Warunki i Zasady uczestnictwa w certyfikowanym teście z wiedzy
o Incoterms po webinariach z cyklu Incoterms dla zaawansowanych,
prowadzonych przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
Organizator
Certyfikowany test z wiedzy o Incoterms 2020 organizowany jest przez firmę Kuehne + Nagel
Sp z o.o., z siedzibą przy ul. Spedycyjnej 1, 62-023 Gądki, NIP 929-10-04-963, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000549292, NIP 779-24-29566, REGON 361063720, kapitał zakładowy 14.868.550 zł, zwaną dalej „Organizatorem“, która
ogłasza test z wiedzy o Incoterms 2020 dla uczestników webinariów Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

Uczestnictwo w teście
Test przeznaczony jest dla odbiorców cyklu webinariów Incoterms prowadzonych przez
Organizatora.
Uczestnik musi spełniać następujące warunki:
1. być osobą fizyczną w wieku powyżej 18 lat,
2. być uczestnikiem webinariów Incoterms 2020 lub osobom, która odtworzyła nagrania
webinariów o Incoterms 2020 przeprowadzonych przez Organizatora,
3. W teście nie mogą brać udziału osoby, które:
a) są zatrudnione u Organizatora testu,
b) są bezpośrednio zaangażowane w działania związane z organizacją webinariów,
c) pozostają w bliskich relacjach personalnych z osobami zaangażowanymi w przygotowanie
i prowadzenie testu.

Harmonogram Testu i informacje dodatkowe
Test będzie przeprowadzony w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00 na platformie GoToWebinar
podczas spotkania on-line. Test będzie składał się z 25 pytań zamkniętych (5 pytań z omawianych
grup Incoterms oraz z informacji ogólnych). Pytania będą wyświetlane losowo, na odpowiedź na
każde z nich jest przewidziana 1 minuta. Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań. Próg
zdawalności w teście to 92% poprawnych odpowiedzi. Wszystkie osoby, które prawidłowo
odpowiedzą na 92% pytań oraz zaakceptują zgodę marketingową na dalszy kontakt z Organizatorem
otrzymają mailowo certyfikat Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

Zasady przystąpienia do testu:
1. Do testu mogą przystąpić Uczestnicy webinariów lub osoby, które obejrzały nagrania
webinariów z cyklu Incoterms dla zaawansowanych, prowadzonych przez Kuehne + Nagel
Sp. z o.o.
2. Link do spotkania on-line, a tym samym do testu będzie bezpośrednio wysłany wyłącznie
osobom, które zgodziły się na komunikację marketingową podczas rejestracji na webinaria.
3. Osoby, które rejestrują się poprzez stronę internetową www.kuehne-nagel.pl, aby przystąpić
do testu są zobligowane do obejrzenia nagrań webinariów dostępnych na stronie.

4. Udział w teście jest dobrowolny.
5. Wiadomość e-mail z informacją o wyniku dotrze do każdego Uczestnika, który wziął udział
w teście i zaakceptował zgodę marketingową.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z testu osoby naruszające niniejsze
Warunki i Zasady.
7. Wzięcie udziału w teście jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad i warunków testu.
8. Zgłoszenie się do testu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz
przechowywanie danych osobowych przez Organizatora

Przyznanie i odbiór certyfikatów
1. O wynikach testu Uczestnicy, którzy zaakceptowali zgodę marketingową zostaną
powiadomieni drogą mailową w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia testu.
2. Nagrodą za poprawne odpowiedzenie na 92% pytań testowych jest certyfikat Kuehne + Nagel
Sp. z o.o. Wysyłka certyfikatu w formacie .pdf nastąpi na wskazany przez uczestnika adres
e-mail, o ile ten podczas rejestracji wyraził zgodę marketingową na kontakt z Organizatorem.
3. Przyznawane certyfikaty nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani też
przekazaniu osobom trzecim.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wręczenia dodatkowych nagród.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w odbiorze
certyfikatu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
6. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem w ciągu 30 dni od zakończenia testu zwalnia
Organizatorów z obowiązku przekazania certyfikatu.

Komisja
1. Nad prawidłowością przebiegu testu czuwać będzie Komisja.
2. W skład komisji wchodzą: Magdalena Kraszewska, Ilona Wietrak, Wiktoria Majewska, Piotr
Winter.
3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie,
b) pilnowanie prawidłowego przebiegu testu,
c) wskazanie osób, które odpowiedziały poprawnie na pytania testowe,
d) wysyłka certyfikatów drogą elektroniczną.

Postanowienia Końcowe:
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Testu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

