
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE „BIZNES TO ROZMOWY” 

 

 

 

I Warunki udziału oraz zasady płatności  

 

1. Organizatorem Kongresu „Biznes to Rozmowy” (dalej: Kongres) jest Netia SA (dalej: 

Organizator) oraz Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. (dalej: Współorganizator). 

2. Organizator odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie Kongresu.  

3. Współorganizator występuje jako Patron Medialny Kongresu, ponadto odpowiedzialny 

jest za sprzedaż biletów, prowadzoną wyłącznie drogą telemarketingową. 

4. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Kongresie obowiązują uczestników, którzy zakupili 

bilet drogą telemarketingową, za pośrednictwem Współorganizatora.   

5. Rejestracja na Kongres „Biznes to Rozmowy” składa się z pięciu etapów: 

a) Etap 1 Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego  

b) Etap 2 Przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego faxem na 

numer (22) 232 55 27 lub e-mailem na adres: biznestorozmowy@forbes.pl 

c) Etap 3 Odesłanie podpisanego Potwierdzenia Zlecenia  

d) Etap 4 Uregulowanie opłaty na podstawie otrzymanego mailem bądź otrzymanego 

faksem Potwierdzenia Zlecenia  

e) Etap 5 Otrzymanie e-mailem potwierdzenia uczestnictwa i otrzymanie faktury VAT 

6. Warunkiem udziału w Kongresie jest pomyślne zakończenie wszystkich pięciu etapów 

wskazanych powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji znajdują się w części 

II niniejszego dokumentu. 

7. Koszty uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynoszą: 

a) 1 099 złotych (+23% VAT) – w przypadku rejestracji w terminie od 1 września do          

3 października 2011 r.  

b) 749 złotych (+23% VAT) – w przypadku rejestracji w terminie od 1 sierpnia do 31 

sierpnia 2011 r.  



c) 549 złotych (+23% VAT) – w przypadku rejestracji w terminie do 31 lipca 2011 r. 

Oferta tylko dla pierwszych stu osób zgłoszonych. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch osób z jednej instytucji/firmy każda kolejna 

osoba ponosi koszt jedynie: 

a) 949 złotych (+23% VAT) – w przypadku rejestracji w terminie od 1 września do               

3 października 2011 r.  

b) 649 złotych (+23% VAT) – w przypadku rejestracji w terminie od 1 sierpnia do 31 

sierpnia 2011 r.  

c)  499 złotych (+23% VAT) – w przypadku rejestracji w terminie do 31 lipca 2011 r. 

Oferta tylko dla pierwszych stu osób zgłoszonych. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9.  Termin przesłania Formularzy Zgłoszeniowych upływa 3 października 2011 r. 

10.  Terminy płatności wynosi 14 dni od daty wskazanej na Potwierdzeniu Zlecenia (etap 3), 

jednak nie później niż do 3 października 2011 r. 

11.  W imieniu Organizatora rozliczenia finansowe z uczestnikami Kongresu realizuje 

Współorganizator, o ile bilety zostały zakupione w ramach prowadzonej przez Ringier 

Axel Springer Polska Sp. z o.o. sprzedaży telemarketingowej. Za dzień wpłaty uważa się 

datę wpływu należności na konto Współorganizatora. Brak wpłaty w wymaganym 

terminie, wskazanym w pkt. 10 powyżej powoduje przeniesienie uczestnika na listę 

rezerwową. Tylko uczestnicy, którzy dokonali wpłaty na konto Współorganizatora do 

dnia 3 października 2011 r. oraz uzyskali potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie, 

otrzymają identyfikator upoważniający do wstępu na Kongres „Biznes to Rozmowy”.  

12. Faktura końcowa zostanie wystawiona najpóźniej 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na 

koncie i zostanie wysłana na adres wskazany w Formularzu Zgłoszenia. 

13. Należność za udział w Kongresie prosimy wpłacić przelewem na konto:     

39188000090000001100128110  

 

14. Koszty uczestnictwa obejmują: 

- uczestnictwo w sesjach 

- materiały konferencyjne 

- lunch, przerwy kawowe- udział w bankiecie wieczornym.  

 

15. Zmiana osoby zarejestrowanej na Kongres jest możliwa na wniosek danej osoby, jednak 

tylko po wyrażeniu zgody przez Współorganizatora w formie pisemnej.  



16. Zmiana osoby delegowanej na Kongres jest możliwa, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

na piśmie, najpóźniej do 3 października 2011 r. Pismo powinno zostać przesłane e-

mailem na adres: biznestorozmowy@forbes.pl 

17. Zmiana delegowanej osoby na Kongres wiąże się z opłatą 200 złotych (+23% VAT). 

 

18. Koszty rezygnacji z udziału w Kongresie: 

a) Warunkiem uznania rezygnacji jest otrzymanie przez Współorganizatora  pisemnej 

informacji.  

b) Pismo powinno zostać przesłane e-mailem na adres: biznestorozmowy@forbes.pl  

c) Osoby zarejestrowane, które dokonały już płatności otrzymają zwrot 50% opłaty pod 

warunkiem przesłania pisemnej rezygnacji najpóźniej do dnia 3 października 2011 r. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Kongresu, o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani.   

20. Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona. O udziale w Kongresie decyduje kolejność 

zgłoszeń oraz data wpływu należności na konto Współorganizatora. Zachęcamy do 

szybkiej rejestracji. 

21. Wysyłając wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik zgadza się na 

umieszczenie danych osobowych w bazie firmy Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. 

oraz w bazie Netia S A i ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Kongresu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych 

ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i 

możliwość ich modyfikacji. Dane osobowe, o których mowa mogą być wykorzystywane 

w publikacjach powiązanych z Kongresem, a dotyczących sylwetek jego uczestników, w 

tym danych teleadresowych firm i instytucji, które uczestnicy reprezentują. 

22. Ponadto wysyłając Formularz Zgłoszeniowy uczestnik może wyrazić zgodę na 

umieszczenie danych osobowych w bazie firmy Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. 

oraz w Netia S A z możliwością wykorzystywania ich w celach handlowych. 

II Rejestracja na Kongres „Biznes to Rozmowy”. 

 

1. Przesyłając wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że 

zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w Kongresie „Biznes to Rozmowy” i je 

akceptuje. 

 

2. Rejestracja na Kongres „Biznes to Rozmowy” składa się z pięciu etapów: 



 

a) Etap 1. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego otrzymanego od konsultanta bądź 

opublikowanego na stronie internetowej www.biznestorozmowy.forbes.pl.    

 

b) Etap 2. Wysłanie faxem na numer (22) 232 55 27 lub mailem na adres: 

biznestorozmowy@forbes.pl podpisanego i kompletnie wypełnionego Formularza 

Zgłoszeniowego. 

 

c) Etap 3. W terminie 2 dni od daty wpływu Formularza Zgłoszeniowego konsultant 

prześle zainteresowanemu drogą mailową bądź faksem potwierdzenia zlecenia. 

Potwierdzenie zlecenia należy podpisać i odesłać. Odesłanie podpisanego 

potwierdzenia zlecenia stanowi potwierdzenie zamówionych świadczeń.  

 

d) Etap 4. Warunkiem koniecznym do pomyślnego zakończenia rejestracji jest 

uregulowanie należności za udział w Kongresie na podstawienie otrzymanego 

Potwierdzenia Zlecenia. Opłata powinna zostać uiszczona zgodnie z terminami 

podanymi w paragrafie I, punkt 10 „Terminy płatności”. 

 

Uwaga: Warunkiem prawidłowej identyfikacji Państwa wpłaty przez Współorganizatora jest 

dokładne wpisanie tytułu wpłaty zgodne z brzmieniem potwierdzenia zlecenia. Inne wpisy 

nie będą potwierdzeniem wpłaty uczestnika.  

 

e) Etap 5. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji. Po odnotowaniu wpłaty należności 

(wpływ na konto Współorganizatora, należności z opisem zgodnym z wymogami 

rejestracji, który umożliwi identyfikację wpłaty uczestnika) otrzymają Państwo           

e-mailem wiadomość stanowiącą potwierdzenie ostatecznej rejestracji na Kongresie i 

możliwości udziału w Kongresie. Równolegle otrzymają Państwo pocztą fakturę 

VAT. 

 

3. Tylko posiadanie ważnego potwierdzenia rejestracji gwarantuje Państwu udział w 

Kongresie. 

4. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: 

biznestorozmowy@forbes.pl 

5. Organizator zastrzega sobie,  że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Kongresu, których nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych w tym siły wyższej. 



6. Współorganizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Kongresu bądź za nieprzeprowadzenie 

Kongresu przez Organizatora. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do 

Organizatora Kongresu na adres: Netia S. A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa.  

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 


