Organizator:

Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi oraz
e- przelewami przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl

REGULAMIN KONFERENCJI PROCON INDIRECT FORUM 2017
Organizator: OptiBuy Sp. z o.o.
Miejsce: Airport Hotel Okęcie, Warszawa
Termin: 21-22.03.2017r.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Konferencja PROCON INDIRECT FORUM 2017, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją,
odbędzie się w dniach 21-22 marca 2017 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia
1.2 Organizatorem Konferencji jest OptiBuy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej
80/82.
1.3 Konferencja obejmuje :
- 21.03.2017: panele dyskusyjne, wystąpienia, prezentacje case studies, wieczorny bankiet
- 22.03.2017: warsztaty tematyczne w 4 grupach 20-25 osobowych (decyduje kolejność zgłoszeń)
1.4 Wszelkie informacje nt. Konferencji (m.in. program, prezentacja prelegentów, opis
poszczególnych wystąpień oraz warsztatów), Formularz Rejestracyjny do udziału w Konferencji, oraz
aktualizacje umieszczone są pod adresem: indirect.konferencja-procon.pl
1.5 Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji
oraz prelegentów z przyczyn niezależnych od Organizatora.

2. Warunki Uczestnictwa
2.1 Uczestnicy dokonują rejestracji na Konferencję za pośrednictwem narzędzia systemowego,
poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduję się na stronie
internetowej wydarzenia: indirect.konferencja-procon.pl .
2.2 W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać swój adres email, nr telefonu oraz imię i nazwisko;
Uczestnicy chcący otrzymać fakturę VAT podają dodatkowo dane niezbędne do sporządzenia faktury
VAT: firmę, pod jaką prowadzą działalność gospodarczą/firmę, w której są zatrudnieni, adres, numer
NIP.
2.3 Cena podana w Formularzu Zgłoszeniowym obejmuje udział w programie objętym Agendą
Konferencji, w tym:
- 21.03.2017: przerwy kawowe, lunch, wieczorny bankiet, materiały po-konferencyjne.
- 22.03.2017: przerwy kawowe, lunch, materiały przed- i po- konferencyjne, certyfikat udziału.

2.4 Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik dokona płatności za
pośrednictwem jednego z 3 sposobów płatności udostępnionych przez Organizatora :
a) przelewem, na podany poniżej oraz w toku składania zamówienia rachunek bankowy Organizatora:
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, numer konta: 23 2490 0005 0000 4600 9066
3487, tytuł przelewu : PROCON INDIRECT FORUM 2017
b) kartą płatniczą
c) przelewem elektronicznym
przy czym wskazane w ppkt b) i c) system płatności elektronicznych prowadzony przez spółkę pod
firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860,
REGON 240770255. Dotpay S.A. odpowiada także za bezpieczeństwo transakcji. Szczegółowe warunki
korzystania z serwisu znajdują się na stronie www.dotpay.pl.
2.5 Po wyborze sposobu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę zawierającą
podsumowanie zamówienia, gdzie zostanie poinformowany o wszystkich szczegółach zamówienia,
które chce złożyć.
2.6 Potwierdzenie pozytywnej finalizacji transakcji płatności Uczestnik otrzyma na adres e-mailowy.
2.7 Dostępność miejsc na wybranych modułach Konferencji jest zagwarantowana tylko po dokonaniu
oraz zaksięgowaniu opłaty konferencyjnej z uwzględnieniem zapisu pkt 2.4 niniejszego Regulaminu.
2.8 Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości po dokonaniu
zamówienia, zgodnie z podanym poniżej czasem, zależnym od wybranego sposobu zapłaty. W
przypadku płatności:
a) przelewem bankowym - płatność musi być dokonana nie później niż w terminie 7 dni od daty
wystawienia faktury przez Organizatora
b) kartą kredytową oraz za pomocą przelewu elektronicznego - płatność powinna być dokonana
niezwłocznie w czasie podanym podczas składania zamówienia.
2.9 Koszt udziału w Konferencji wynosi:
- udział 21.03.2017: 499 PLN netto/os.
- udział 22.03.2017: 999 PLN netto/os. (do wyboru 3 warsztaty tematyczne)
- udział 22.03.2017: 2350 PLN netto/os. (warsztat specjalny z prof. dr Arjanem van Weele)

2.10 W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
uczestnictwa bez podania przyczyny.
2.11 Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń oraz zapłaty za udział w Konferencji upływa dnia 16
marca 2017r.
2.12 Liczba miejsc na poszczególnych modułach Konferencji jest ograniczona - o uczestnictwie
decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Reklamacje, Warunki Rezygnacji i Zwrotu Kosztów
3.1 Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 14.03.2017 oraz
prawo do zwrotu wniesionych tytułem udziału opłat wg następującej struktury:
- rezygnacja z udziału w terminie do 15 lutego – zwrot 80 % kwoty opłaty za udział w Konferencji
- rezygnacja z udziału w terminie do 6 marca – zwrot 50% kwoty opłaty za udział w Konferencji
- rezygnacja z udziału w terminie do 14 marca – zwrot 20 % kwoty opłaty za udział w Konferencji.
3.2 Rezygnacja winna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej – pocztą lub w formie
elektronicznej na e-mail: martyna.mucha@optibuy.com.
3.3 W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po dniu 14.03.2017r. Organizator nie zwraca
wpłat dokonanych tytułem udziału w Konferencji.
3.4 W przypadku zmiany pojedynczych punktów programu lub prelegentów Uczestnikowi nie
przysługuje prawo do zwrotu wpłat dokonanych tytułem udziału w Konferencji ani dodatkowego
odszkodowania.
3.5 Organizator jest zobowiązany zwrócić Uczestnikowi kwotę wpłaconą tytułem udziału w
Konferencji, jeżeli odwołanie Konferencji nastąpi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Organizatora.
3.6 Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem uczestnictwa w Konferencji
oraz wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, jeśli Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek powodów
nie leżących po stronie Organizatora.
3.7 Zwrot opłaty ustalonej na podstawie warunków wskazanych powyżej zostanie dokonany nie
później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał Rezygnację.

4. Działania marketingowe dotyczące Konferencji
4.1 Podczas Konferencji Organizator i Partnerzy są upoważnieni do eksponowania własnych
materiałów promocyjnych i reklamowych w wydzielonych stanowiskach.
4.2 Korzystanie z powyższych materiałów jest dla każdego Uczestnika dobrowolne.
4.3 Odpowiedzialność za treść i formę reklam ponosi Wystawca.

5. Przetwarzanie danych osobowych oraz poufność

5.1 Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z udzieleniem zgody Uczestnika na
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez Organizatora, świadczonych usług oraz oferowanych produktów,
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 923 ze zm.). Jest również jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą
elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Organizatora. Uczestnikowi
wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania
danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
5.2 Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora autorskich
praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w
przypadku sfilmowania lub fotografowania Uczestnika w ramach „otoczenia” prowadzącego a także
gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do
zdjęcia.

6. Odpowiedzialność materialna
6.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie mienia
Uczestnika w trakcie Konferencji.
6.2 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenia z jego winy
dokonane w czasie trwania Konferencji.

7. Własność intelektualna
7.1 Wszelkie materiały merytoryczne, know-how oraz treści poszczególnych wystąpień i warsztatów
stanowią własność Organizatora i ich powielanie, rozpowszechnianie i upublicznianie w jakiejkolwiek
formie wymaga pisemnej zgody Organizatora.

8. Postanowienia końcowe
8.1 Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu.
8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
8.3 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa
w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

