
Fundacja Lexcultura  (www.lexcultura.pl) 

   Biblioteka Miejska im K.I Gałczyńskiego  

w Sokołowie Podlaskim  

zapraszają wszystkich chętnych do udziału  

w zajęciach  

pn. „EDUKACYJNE SPOTKANIA PRZY PRAWIE 

Spotkanie odbędzie się w formie on-line,  

w Bibliotece w grupie osób  lub indywidualnie,  

w domu z własnego komputera/telefonu.  

Spotkanie odbywa się przy użyciu aplikacji za 

pośrednictwem strony internetowej, nie jest wymagane 

instalowanie dodatkowego oprogramowania. W celu 

realizacji spotkania wysłany zostanie dla Państwa link, 

po kliknięciu w który, będzie można wziąć udział  

w zajęciach. Spotkanie będzie transmitowane na żywo  

u Państwa podczas zajęć,  

Zajęcia są bezpłatne, łatwe i intuicyjne. 

Spotkanie planowane jest na 10 grudnia w godzinach od 8:30 do 10:30 

Liczba miejsc w Bibliotece limitowana – 6 osób 

Udział indywidualny, na komputerach własnych  – bez limitu 

W trakcie spotkania i po spotkaniu udostępniony zostanie dodatkowo poradnik w celu uzupełnienia i utrwalenia wiedzy. 

Informacji udzielają i służą pomocą pracownicy Biblioteki:  

Dariusz Tarkowski i Dominik Filipczuk, kontakt 25 781 77 49 ; e-mail; infor.mbp@gmail.com  

 

http://www.lexcultura.pl/


TEMATYKA   ZAJĘĆ 

 

Zajęcia te dotyczyć będą najistotniejszych kwestii konsumenckich związanych z osobami starszymi tj.: 

• prawa do reklamacji wadliwych towarów na zasadzie rękojmi oraz gwarancji; 

• praw związanych z zawieraniem umów przez telefon i Internet (prawo do odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji). 

• subskrypcji, które są coraz częściej wykupywane przez seniorów (w szczególności na portalach randkowych  

i wydawniczych) i stanowią dla nich źródło wielu problemów wynikających z niewiedzy czym jest subskrypcja oraz na 

jakich warunkach i na jaki okres jest wykupywana; 

• nieuczciwych praktyk rynkowych i technik manipulacyjnych stosowanych na różnego rodzaju spotkaniach 

sprzedażowych (również telefonicznych), pokazach, prezentacjach przez firmy, podczas których seniorom oferowane są 

m.in. prywatne szczepionki, testy na grypę/COVID i inne popularne choroby. Seniorzy wyposażeni zostaną  

w kompetencje umożliwiające im rozpoznanie i uniknięcie tego typu manipulacji; 

• działalności firm windykacyjnych - co grozi dłużnikom, jak skutecznie chronić siebie i swoją prywatność przed 

agresywnymi działaniami windykatorów. 

• oszustw, których ofiarami są seniorzy; 

• zaciągania pożyczek/kredytów; 

• zagrożeń związanych z funkcjonowaniem handlu w Internecie, zwłaszcza w kwestii oszustw internetowych, wyłudzeń 

danych itp. 

• nieuczciwych działań podmiotów zajmujących się obrotem energią elektryczną, gazem oraz usługami 

telekomunikacyjnymi. Rosnącym problemem ostatnich lat jest podszywanie się pracowników nieuczciwych firm pod 

znane przedsiębiorstwa (np. Orange, Plus, Tauron, PGE, Enea) 

• wykorzystywanie nieporadności oraz łatwowierności ludzi do zawierania z nimi nowych i bardzo niekorzystnych umów 


