Regulamin uczestnictwa w konferencji BiznesUp

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji BiznesUp (dalej w Regulaminie:
Konferencja). Konferencja organizowana jest pod patronatem Łódź Design 2013 – 7.
Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi w dniu 25.10.2013 r. w Double Tree By Hilton,
ul Łąkowa 29 Łódź
2. Organizatorem Konferencji jest:
Łódź Art Center, fundacja zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod
numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź,
NIP 7282604912, REGON: 100146798
3. Opłata związana z uczestnictwem w konferencji wynosi 615 (słownie: sześćset piętnaście złotych)
zł brutto
4. Uczestnikiem Konferencji może być osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji na
Konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz
wniosła opłatę związaną z uczestnictwem w Konferencji.
5. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych
(zgodnie z Programem Konferencji).
6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku
dokonania płatności z uczestnictwo w Konferencji w terminie 5 dni od przesłania formularza
zgłoszeniowego.
7. Płatność za uczestnictwo w Konferencji może być dokonana:
1. Przelewem na konto bankowe Organizatora:


Nr konta w formacie IBAN: PL 43 1050 1461 1000 0023 0398 5929



BIC/Swift: INGBPLPW



Dane posiadacza konta: ŁÓDŹ ART CENTER, ul.: TYMIENIECKIEGO 3, 90-365 LODZ



ING Bank Śląski, Łódź, Polska



W tytule przelewu należy podać: konferencja BiznesUp oraz NIP lub Imię i nazwisko
Uczestnika

Wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w
przypadkach przelewów dokonywanych spoza granicy Polski) ponosi Uczestnik
8. Niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za uczestnictwo w konferencji Organizator prześle drogą
elektroniczną potwierdzenie udziału w konferencji
9. W terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty za uczestnictwo Organizator (w przypadku osób
prawnych) wystawi odpowiedni dokument księgowy (faktura VAT), który zostanie wysłany listem
poleconym.
10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji opłata za uczestnictwo w konferencji
nie będzie zwracana i zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Organizatora.
11. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym
terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
płatności za zakupione produkty lub usługi.
12. Administrator danych osobowych (Organizator Konferencji) podejmuje wszelkie stosowne środki
bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności
informacji.
13. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Usunięcie
konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania
stosownej prośby na adres e-mail: biznesup@lodzdesign.com
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza
rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
15. Koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym
zakresie.
16. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie
prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Uczestników Konferencji
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
Organizatora (www.lodzdesign.com).
19. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7
dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
20. Wszelkie reklamacje związane z konferencją powinny być zgłaszane drogą elektroniczną, na adres
biznesup@lodzdesign.com. Zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni od
zgłoszenia.

