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III POLSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA BIZNESOWA 

 

 

 

 

  
REGULAMIN REJESTRACJI 

UCZESTNIKÓW III Polsko-
Ukraińskiej Konferencji Biznesowej 

27-28 kwietnia 2017 r.  
w wersji obowiązującej od 

30.01.2017 r. 

  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

  

1.1. III Polsko-Ukraińska Konferencja Biznesowa zwana w dalszej części Regulaminu – III PUKB, 

odbywa się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. we Lwowie.  

1.2. Organizatorem III PUKB jest firma Rodemna z siedzibą w Starym Samborze, ul. Dnistrowa 

86/3 zwana dalej ORGANIZATOREM.   

1.3. W ramach III PUKB odbędą się debaty panelowe, wykłady, rozmowy  

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią część Zgłoszenia Uczestnictwa w  

III PUKB i obowiązują wszystkich Uczestników  

1.5. Oficjalny serwis internetowy III PUKB znajduje się pod adresem 

http://rodemna.com/konferencja_biznesowa_2017_pl.php  

1.6. Kontakt do ORGANIZATORA:   

a) telefon:+48 512 777 605  

b) e-mail do kontaktów konferencja@rodemna.com 

 

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA  

  

2.1. Warunkiem udziału w III PUKB jest zgłoszenie Uczestnictwa za pośrednictwem strony 

internetowej.  

2.2. Rejestracja polega na:  

a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych osobowych i 

kontaktowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych przez  

organizatora III PUKB;  

b) po zaakceptowaniu zgłoszenia zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem rejestracji 

oraz danymi dotyczącymi wpłaty organizacyjnej na adresy e-mail uczestników, wpisane 

w formularzu rejestracyjnym;  

2.3. Kwestia pytań organizacyjnych dotyczących dokonania rezerwacji hotelowej – kontakt 

hotel@rodemna.com oraz opłat związanych z organizacją pobytu na III PUKB – 

faktury@rodemna.com 

http://www.forum-ekonomiczne.pl/
mailto:konferencja@rodemna.com
mailto:hotel@rodemna.com
mailto:faktury@rodemna.com
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2.4. Wyślemy na wpisane w formularzu maile link dla uzupełnienia danych płatnika w celu 

wystawienia dokumentu pro-forma za udział w III PUKB.   

2.5 Opłata organizacyjna nie podlega zwrotowi.  

2.6 Niewypełnienie danych płatnika w ciągu 7 dni może być jednoznaczne z usunięciem zgłoszenia 

z systemu bez powiadomienia uczestnika.  

2.7 Po zakończonej pełnej rejestracji internetowej, na ostatniej stronie pojawi się komunikat: 

„Rejestracja zakończona”. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że 

rejestracja nie powiodła się w wyniku problemów technicznych przeglądarki. Obowiązek 

weryfikacji tego faktu leży na uczestniku III PUKB .  

2.8 Organizator decyduje o terminie zamknięcia rejestracji.  

  

  

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

  

3.1. ZAREJESTROWANY UCZESTNIK III PUKB otrzymuje imienny identyfikator, który uprawnia 

do poruszania się na terenie Sali konferencyjnej i części wystawienniczej 

3.2. ZAREJESTROWANY UCZESTNIK III PUKB zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu 

IDENTYFIKATORA III PUKB przez cały czas pobytu w obiektach, w których odbywają się 

wydarzenia III PUKB. 

3.3. Osoby, które nie okażą IDENTYFIKATORA III PUKB w trakcie III PUKB są zobowiązane na 

żądanie przedstawiciela ORGANIZATORA do niezwłocznego opuszczenia sali.   

3.4. W Sali w której odbywają się wydarzenia programowe III PUKB zabronione jest nagrywanie i 

fotografowanie bez pisemnej zgody ORGANIZATORA.  

3.5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w 

trakcie wydarzeń programowych III PUKB.  

3.6. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do ZAREJESTROWANYCH 

UCZESTNIKÓW III PUKB, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas III 

PUKB.  

3.7. ZAREJESTROWANY UCZESTNIK III PUKB zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów 

związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, jakie poniesie ORGANIZATOR w 

przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku do ORGANIZATORA z roszczeniami związanymi 

ze szkodami wyrządzonymi przez UCZESTNIKA III PUKB.  

3.8 Za przedstawiciela ORGANIZATORA w trakcie III PUKB uważa się każdą osobę legitymującą 

się imiennym IDENTYFIKATOREM III PUKB z napisem ORGANIZATOR.   

3.9 Wszelkie działania promocyjne Partnera muszą być uprzednio omówione z ORGANIZATOREM.  

  

4. WARUNKI PŁATNOŚCI  

  

4.1 Ceny oraz warunki płatności za organizację pobytu na III PUKB są widoczne na stronie III 

PUKB. 

4.2 Opłata za organizację pobytu na III PUKB obejmuje: tłumaczenie symultaniczne, materiały 

konferencyjne, imienny identyfikator, uczestnictwo w imprezach towarzyszących.   
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4.3 Po zakończonym procesie rejestracji ORGANIZATOR przesyła na adresy z formularza 

rejestracyjnego dokument pro-forma, który należy opłacić w ciągu 7 dni od daty jego 

wystawienia. Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie ORGANIZATORA, zostanie wystawiona 

faktura – odbiór faktury 27 kwietnia przy stoisku rejestracyjnym.  

4.4 Płatnikiem jest podmiot wskazany przez zamawiającego. Odpowiedzialność płatnika i 

zamawiającego wobec ORGANIZATORA jest solidarna.  

4.5 Opłatę za III PUKB należy przesłać na konto ORGANIZATORA wg opłat znajdujących się na 

stronie III PUKB. Potwierdzenie mailowe rejestracji zawiera podsumowanie wprowadzonych 

danych oraz należne opłaty.  

4.6 Rozliczeń można dokonać przelewem na konto ORGANIZATORA wskazane w mailu 
potwierdzającym rejestrację, wpisując w tytule płatności III Polsko-Ukraińska Konferencja 
Biznesowa 

  

  

5. REKLAMACJE  

  
5.1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres 

ORGANIZATORA w terminie do 7 dni od dnia zakończenia III PUKB.  

5.2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez ORGANIZATORA w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany 

przez reklamującego.  

  

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  
  
6.1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany w programie merytorycznym III PUKB.  

6.2. W przypadku, gdy III PUKB nie odbędzie się z przyczyn zależnych od ORGANIZATORA, 

ORGANIZATOR zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta 

bankowe.  

6.3. W przypadku, gdy III PUKB nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA, 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat 

związanych z Uczestnictwem w III PUKB, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych 

ORGANIZATOROWI przez Uczestników III PUKB.  

6.4. ORGANIZATOR ustala program III PUKB oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w 

dniu, w którym odbywa się III PUKB, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności 

wystąpień i zmiany prelegentów.  

6.5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez 

uczestnika w III PUKB spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy uczestnika.  

6.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w III PUKB będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.  

6.7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej III PUKB, oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz 

wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a ORGANIZATOREM.  

6.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Międzynarodowego Kodeksu Cywilnego.  
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6.9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do ORGANIZATORA.  

6.10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z 

dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) ORGANIZATOR III PUKB nie przekazuje, nie 

sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub 

instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer 

telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie 

do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a ORGANIZATORAMI III PUKB.  

    


