
Regulamin konferencji

§ 1

KONFERENCJA

1. Organizatorem konferencji (dalej: Konferencja) jest BIO-TECH Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 1. Organizatorem konferencji (dalej: Konferencja) jest BIO-TECH Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 

90-229 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000432430, NIP 

7252062487, REGON 101464603 (dalej: Organizator) oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

przy ul. Bobrzyńskiego 16, 30-348 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego, pod numerem KRS 0000212725, NIP 6762266685, REGON 356845374 (dalej: Współorganizator), łącznie zwani Sadowego, pod numerem KRS 0000212725, NIP 6762266685, REGON 356845374 (dalej: Współorganizator), łącznie zwani 

„Organizatorami”.

2. Konferencja odbędzie się w dniu 30.11.2016 r. w Krakowie, przy ul. Bobrzyńskiego 14

3. Konferencja poświęcona będzie tematyce innowacje w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Szczegółowy 

program Konferencji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest na stronie internetowej 

www.konferencja.biz.pl

3. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Konferencji.

4. Udział w Konferencji może wziąć każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie skutecznego zgłoszenia udziału w Konferencji. Zgłoszenie 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie skutecznego zgłoszenia udziału w Konferencji. Zgłoszenie 

dokonywane będzie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie później niż na 3 dni robocze przed 

rozpoczęciem Konferencji (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie wskazanego terminu, zgłoszenie 

uczestnictwa zostanie przyjęte na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków 

uczestnictwa w Konferencji. Ilość uczestników konferencji jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszeń decyduje Organizator.

2. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.konferencja.biz.pl. Należy wypełnić 2. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.konferencja.biz.pl. Należy wypełnić 

formularz i potwierdzić zgłoszenie klikając na przycisk „wyślij zgłoszenie”. 

3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową o przyjęciu 

lub odmowie przyjęcia wraz ze wskazaniem przyczyny (np. brak dostępnych miejsc, nie uiszczenie opłaty rejestracyjnej). 

4. Organizator kontaktuje się z uczestnikami drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu uczestnictwa w Konferencji. 

Podanie adresu e-mail w treści zgłoszenia jest obligatoryjne i warunkuje skuteczność złożonego zgłoszenia.

§ 3

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJIKOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Opłata rejestracyjna za udział w Konferencji wynosi 100 zł netto powiększona o należny podatek VAT według 

obowiązującej stawki.

2. Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w Konferencji, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o 

udziale w Konferencji lub inne potwierdzenie uczestnictwa, a także ewentualne koszty posiłków (przerwy kawowe).
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§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie przez Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w § 3 

Regulaminu najpóźniej na 3 dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji.

2. Płatność za udział w Konferencji, może być dokonana w następujący sposób: przelewem bankowym na następujący 

numer rachunku bankowego Organizatora: 84 1240 3060 1111 0010 4722 4358

3. Niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi stosowną fakturę VAT i prześle ją Uczestnikowi listem zwykłym 3. Niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi stosowną fakturę VAT i prześle ją Uczestnikowi listem zwykłym 

lub za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Uczestnik dokonując zgłoszenia udziału w Konferencji wyraża zgodę na wystawianie przez Organizatora faktur VAT bez 

podpisu odbiorcy oraz na przesyłanie ich drogą elektroniczną.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Organizator po zawarciu umowy przyznaje Uczestnikowi prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji na warunkach 1. Organizator po zawarciu umowy przyznaje Uczestnikowi prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji na warunkach 

określonych poniżej w ust. 2 i 3.

2. O rezygnacji z udziału w Konferencji należy poinformować Organizatora przesyłając stosowne  oświadczenie na adres 

e-mail Organizatora: anna.milowska@biotechnologia.pl

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w :

3.1. do 21 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot całości opłaty rejestracyjnej;

3.2. do 14 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% opłaty rejestracyjnej.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie późniejszym lub w przypadku nieobecności uczestnika na W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie późniejszym lub w przypadku nieobecności uczestnika na 

Konferencji, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek części, na co Uczestnik wyraża zgodę.

4. Organizator dopuszcza możliwość wskazania Uczestnika zastępczego. Takiej modyfikacji zgłoszenia można dokonać w 

każdym czasie przesyłając Organizatorowi na adres e-mail Organizatora: anna.milowska@biotechnologia.pl oświadczenie z 

informacją o wyznaczeniu innej osoby jako uprawnionej do uczestniczenia w Konferencji wraz ze wskazaniem jego pełnych 

danych osobowych. Dane te mogą zostać wskazane w treści formularza zgłoszeniowego lub w odrębnym piśmie zwykłym. 

6. W przypadkach opisanych w pkt 3.1. i 3.2. powyżej Organizator zwróci uiszczoną przez niego cenę za udział w Konferencji 6. W przypadkach opisanych w pkt 3.1. i 3.2. powyżej Organizator zwróci uiszczoną przez niego cenę za udział w Konferencji 

lub jej część nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odwołaniu udziału w Konferencji. Zwrot nastąpi 

przelewem na ten sam rachunek bankowy z którego dokonana została płatność.

§ 6

ZMIANY TERMINU I ODWOŁANIE KONFERENCJI

1. Organizator, w szczególnych wypadkach, zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Konferencji.

2. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę w całości w terminie 7 dni 2. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę w całości w terminie 7 dni 

od poinformowania przez Organizatora o odwołaniu Konferencji.

3. W przypadku zmiany terminu Konferencji osoba, która dokonała zgłoszenia i dokonała wpłaty ma możliwość udziału w 

Konferencji w nowym terminie pod warunkiem poinformowania Organizatora o swojej decyzji w tym zakresie drogą 

mailową na adres anna.milowska@biotechnologia.pl lub telefonicznie. W przypadku nie złożenia w tym przedmiocie żadnego 

oświadczenia woli, Uczestnik otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w ciągu 5 dni od poinformowania przez Organizatora 

o zmianie terminu Konferencji.
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§ 7

REKLAMACJE

Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej za pośrednictwem 

poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Konferencji.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia 

przyjęcie zgłoszenia udziału w Konferencji.

3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest BIO-TECH Media sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi, przy ul. Kamińskiego 23.

4. Powierzone Organizatorowi dane osobowe, będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, a w przypadku 4. Powierzone Organizatorowi dane osobowe, będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, a w przypadku 

wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania 

Uczestnika o nowych promocjach i usługach.

5. Organizator przestrzega zasad określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, o której mowa w ust. 1. 

Dane osobowe Uczestników oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm 

pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców i usługodawców działających na rzecz Organizatora dla 

których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy organizacji Konferencji.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian 2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian 

następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie 

wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie 

www.konferencja.biz.pl

3. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego wszystkich 

postanowień Regulaminu.

ORGANIZATORZY
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