REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa:
a. rodzaj i zakres usług świadczonych przez Organizatora w związku z
Konferencją,
b. zasady świadczenia usług przez Organizatora w związku z Konferencją;
c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o udział w Konferencji;
d. tryb postępowania reklamacyjnego;
2. Konferencja odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. w Hotelu Radisson przy ul. plac
Rodła 10, 70-419 Szczecin w Szczecinie.
3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed
dokonaniem rejestracji.
4. Regulamin

jest

udostępniony

Uczestnikom

nieodpłatnie

pod

adresem

www.proinvestors.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
jego treści.
5. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępnione na stronie internetowej
www.proinvestors.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych
praw przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim i podlegają ochronie
prawnej. Uczestnicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji,
danych i materiałów w żadnych innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią na
potrzeby udziału w Konferencji.
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Organizatora są: Urszula Chrąchol Barczyk, adres mailowy: proiinvestors@zarr.com.pl, telefon kontaktowy: 692-113-425
oraz Marek Mucha, adres mailowy: mmucha@wzp.pl, telefon kontaktowy: 91 48
07 249 .
7. Do dokonania rejestracji niezbędne jest by Uczestnik korzystał z urządzenia
spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a. posiadało z dostęp do sieci Internet;
b. posiadało przeglądarkę internetową:
i. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
JavaScript i cookies lub
ii. Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java,
JavaScript i cookies lub

iii. Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java,
JavaScript i cookies;
c. posiadało oprogramowanie obsługujące pliki w formacie .pdf;
d. obsługiwało minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. a nadto by wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. Definicje
Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym
pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie:
1) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków
uczestnictwa w

Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem:

www.proinvestors.pl
2) Organizator – oznacza lidera Konsorcjum w skład którego wchodzą:
a. „Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. z siedzibą w
Szczecinie (kod: 70-205) przy ul. Św. Ducha 2, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000043530, nr NIP: 852-10-02-307 jako lider
Konsorcjum;
b. „Profi Biznes” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Szczecinie (kod: 70-326) przy Al. Piastów 75/3, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000469123, nr NIP: 852-26-03-664;
c. „Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy” Spółka Partnerska Radców
Prawnych i Adwokatów, z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-240) przy ul.
Narutowicza 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000441973, nr NIP: 852-24-73-368;
d. Andrzej Najda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Najda
Consulting Andrzej Najda”, z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-354) przy ul. ks.
Piotra Ściegiennego 27/14, nr REGON: 811-810-932, nr NIP: 955-18-96-221;
e. Joanna Bańda.
3) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję pod nazwą:
Trendy, Innowacje oraz inspiracje w Biznesie - ProInvestors 2018, w terminie i
miejscu określonym w § 1 ust. 2.
4) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci w Konferencji poprzez
wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
5) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej:
www.proinvestors.pl za pomocą którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe

Formularza zgłoszeniowego: Imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP, , adres email.
Pola fakultatywnego w Formularzu zgłoszeniowym brak.
6) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na
adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji,
potwierdzający Rejestrację.
7) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu
zgłoszeniowym, która została dopuszczona do udziału w Konferencji przez
Organizatora albo osobę, która za zgodą Organizatora bierze udział w Konferencji z
własną prezentacją.
8) Wizerunek – wygląd Uczestnika, w szczególności twarz.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem
Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod
adresem: www.proinvestors.pl do dnia 18 marca 2018 roku i akceptacja zgłoszenia
przez Organizatora.
2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i
wysłać Formularz zgłoszeniowy, podając co najmniej dane obowiązkowe.
3. Wyłącznie jeden Uczestnik może dokonać rejestracji (brać udział w Konferencji) w
imieniu jednego przedsiębiorcy.
4. Rejestracja po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu możliwa będzie
wyłącznie osobiście u Organizatora, pod warunkiem dostępności miejsc.
5. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma wiadomość mailową z informacją o
potwierdzeniu faktu rejestracji – nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem prawa do
udziału w Konferencji.
6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji, w
szczególności w przypadku, gdy brak jest miejsc, nie ma on statusu przedsiębiorcy
lub nie występuje w imieniu przedsiębiorcy.
7. Potwierdzeniem prawa udziału Uczestnika w konferencji jest otrzymanie przez
Uczestnika wiadomości mailowej od Organizatora z informacją o uczestnictwie w
Konferencji.

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od
Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia tj. otrzymania Potwierdzenia
zgłoszenia.
2. W przypadku gdy rozpoczęcie Konferencji ma nastąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy, Uczestnik obowiązany jest złożyć Organizatorowi wyraźną
zgodę na rozpoczęcie realizacji Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
niej.
3. Wyrażenie przez Uczestnika zgody z ust. 2 jest równoznaczne z utratą prawa do
odstąpienia od Umowy.
4. Oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy powinno być skierowane do
Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w
formie papierowej na adresy podane w §1 pkt 6. Oświadczenie woli o odstąpieniu od
Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza, stanowiącego Załącznik
1 do niniejszego Regulaminu i odesłanie go do Organizatora w formie elektronicznej
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej na adresy podane w
§1 ust. 6 Regulaminu.
5. Organizator poinformuje Uczestnika o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres wskazany przez Użytkownika przy rejestracji.

§5. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na
adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego
reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot
reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających
reklamację.
2. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji i
przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której
złożył reklamację.

§6. Dane osobowe i wizerunek
1. Administratorem danych osobowych jest „Zachodniopomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego” S.A. z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-205) przy ul. Św. Ducha 2,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043530, nr NIP: 852-10-02-

307, która przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się za jego zgodą wyrażoną w
szczególności w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku gdy dokonującym
Rejestracji nie jest Uczestnik, oświadcza, iż posiada pełnomocnictwo do działania w
imieniu Uczestnika do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie danych wskazanych w
Formularzu Zgłoszeniowym oraz podanych przy realizowaniu płatności następować
będzie w celu w celu zgłoszenia udziału i organizacji uczestnictwa w Konferencji, w
tym stworzenia listy uczestników konferencji, dokonania rozliczenia transakcji z tytułu
opłat

za

Konferencję,

ewentualnego

dochodzenia

roszczeń

związanych

z

uczestnictwem w Konferencji oraz może następować w celu promowania Konferencji.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany,
ich poprawiania, oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie Wizerunku
Uczestnika przez Organizatora lub członków Konsorcjum, utrwalonego w czasie
Konferencji dla celów promocyjno-reklamowych Konferencji lub Organizatora lub
członków Konsorcjum.
6. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:
a. na stronach internetowych,
b. profilach w mediach społecznościowych np. Facebooku
c. na kanałach na YouTube
d. w mailingu bezpośrednim,
e. w filmach reklamowych, reportażach i prezentacjach
f.

w materiałach public relations,

g. w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.
7. Zgoda, o której mowa w ust. 6 odnosi się do wielokrotnego korzystania z Wizerunku
na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych
i liczbowych, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
a. utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości
i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych i informatycznych
nośnikach danych,
b. zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami,
c. wprowadzanie do pamięci komputera,
d. wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych,

e. opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne
zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów
tych zmian,
f.

wprowadzanie sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów oraz
publikacja w sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet,

g. wystawianie w całości lub we fragmentach na widok publiczny, wyświetlanie w
całości lub we fragmentach, publiczne odtwarzanie w całości lub we
fragmentach, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,
h. nadawanie w całości i we fragmentach za pomocą wizji i fonii przewodowej
lub bezprzewodowej ze stacji naziemnej lub za pośrednictwem satelity (sygnał
kodowany lub niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach
platform

cyfrowych

oraz

sieci

kablowych,

telekomunikacyjnych

lub

multimedialnych.
8. Zgoda, o której mowa w ust. 5 obejmuje także zgodę na przeniesienie tego prawa na
osoby trzecie w zakresie realizacji celu, o którym mowa w ust. 6.
9. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa.

§7. Odpowiedzialność i przepisy porządkowe
1. Uczestnicy mogą przebywać na terenie Konferencji tylko w terminach i godzinach jej
trwania.
2. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych,
akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek
pieniężnych bez uprzedniej zgody Organizatora, jak również działań niezgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych i przepisów
dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu, w którym odbywa
się Konferencja. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konferencji
Uczestnika naruszającego niniejszy Regulamin i uniemożliwienia ponownego wstępu.
4. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają
charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania
przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie
Konferencji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu Konferencji
bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do
odszkodowania ze strony Organizatora.
6. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od
Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika oraz
zwróci opłaty wpłacone przez Uczestnika na wskazane przez niego konta bankowe, a
w przypadku braku takiego wskazania na konto podane przy dokonaniu płatności.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie
szkody.

§8. Postanowienia końcowe
1. Komunikacja pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem odbywa się za pomocą
poczty elektronicznej poprzez adres podany w §1 ust. 6 Regulaminu oraz adres
poczty elektronicznej Uczestnika podany przy rejestracji. Komunikacja za pomocą
poczty email jest bezpłatna (nie dotyczy to opłat uiszczanych przez Użytkownika na
rzecz dostawcy usług internetowych). W razie komunikacji telefonicznej opłata za
połączenie zgodna jest z cennikiem operatora usług telefonicznych.
2. Wysłanie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej
Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.
3. Szczegółowy program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Konferencji na 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia Konferencji.
4. Sądem

właściwym

dla

rozpatrywania

sporów

pomiędzy

Organizatorem

a

Uczestnikiem nie będącym konsumentem jest sąd powszechny w Szczecinie. W
sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o
prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o
ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2018 r.
7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany
wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej

Konferencji www.proinvestors.pl, z zastrzeżeniem, że Uczestnik, który otrzymał
Potwierdzenie zgłoszenia przed wejściem w życie zmiany Regulaminu uczestniczy w
Konferencji na zasadach obowiązujących w Regulaminie z daty otrzymania
Potwierdzenia zgłoszenia.

Załącznik 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2
70-205 Szczecin

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy udziału
w Konferencji ProInvestors 2018.

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………
data

Imię i nazwisko Uczestnika / Uczestników …………………………………………………………
imię i nazwisko

Adres Uczestnika / Uczestników ……………………………………………………………………
adres

………………………………………
Podpis Uczestnika / Uczestników

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ………………………………………

