Regulamin uczestnictwa w VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki

§1. Zasady Ogólne
1. Definicje.
a) Kongres – VII Kongres Nowoczesnej Gospodarki, który odbędzie się 10 maja 2019 roku w
Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie przy ul. T. Czackiego 3/5.
b) Organizator - ULAN Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214237.
c)

Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale
mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
§2. Uczestnictwo

1. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
a) Wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu http://kongresng.pl/ lub
środkami komunikacji elektronicznej pod adresem: Jerzy.Krajewski@europejskafirma.pl
b) Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od
niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania
ze strony Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Kongresie może odbyć się
bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych
przez Uczestnika w związku z Kongresem.
4. Liczba miejsc udziału w Kongresie jest ograniczona. O udziale w Kongresie decyduje kolejność
zgłoszeń oraz data wpływu opłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
zgłoszenia z powodu braku miejsc.

§ 3. Recepcja
1. W dniu Kongresu zarejestrowany Uczestnik odbiera w recepcji Kongresu imienny identyfikator,
materiały kongresowe oraz program Kongresu.
2. Warunkiem wstępu na Kongres jest posiadanie przy sobie imiennego identyfikatora.
§ 4. Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas
rejestracji na Kongresie celem powiadamiania uczestników m.in. o zmianach programu
Kongresu lub Regulaminu.

2.

Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na
terenie obiektu, w którym organizowany jest Kongres, w tym w szczególności zasad
bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

3.

W trakcie Kongresu Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń
porządkowych Organizatora.

4.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż
Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Kongresu, Organizator uprawniony jest do odmowy
Uczestnikowi prawa udziału w Kongresie i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca
Kongresu lub terenu obiektu, w którym organizowany jest Kongres.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez
Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Kongres,
powinien niezwłocznie zapoznać się̨ ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian
Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami
komunikacji elektronicznej na adres Jerzy.Krajewski@europejskafirma.pl. Oświadczenie to
powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego
Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian
Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się̨, że Uczestnik zaakceptował zmieniony
Regulamin.
6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem:
Jerzy.Krajewski@europejskafirma.pl.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.

Zapisanie się w charakterze Uczestnika Kongresu
zaakceptowaniem regulaminu.
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