
K O N F E R E N C J A  K O S M E T Y C Z N A

Regulamin Uczestnictwa w Konferencji

§1. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, których Organizatorem jest 

Wydawnictwo BUSINESS IMAGE z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 43/130, 02-201 Warszawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie 

internetowej aktualnych informacji.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom i Partnerom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych i lunchu.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez for-
mularz online.

§2. Zgłoszenie udziału
1.  Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regu-

laminem. 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 za zamówiony pakiet uczestnictwa.

2.   Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed datą Konferencji.
3.  Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych da-

nych Uczestnika.
5.  Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm osób biorących udział w

Konferencji.
6.  Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.
7.  Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator.
8. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Konferencji.

§.3 Płatności
1.  Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym na 

stronie internetowej Konferencji.
2.  Możliwe jest dokonanie płatności przelewem lub za pośrednictwem płatności online. Płatność powinna być wykonana w ter-

minie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT.
3.  Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
4.  Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania 

zgłoszenia udziału.
5.  Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Konfe-

rencji.
6. Koszt parkingu podczas Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§4. Rezygnacja z uczestnictwa
1.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpła-

conej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
2.  W przypadku zgłoszenia rezygnacji po przekroczeniu terminu z pkt.1 Organizator nie zwraca poniesionych kosztów oraz wy-

stawia fakturę VAT.
3.  Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: zbigniew@chemical.pl.
 Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
4.  Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał rejestracji.

§5. Postanowienia końcowe
1.  Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.  Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przeło-

żenia Konferencji.


