§1

Organizatorami wydarzenia są:

1. B-Wise Dorota Grzelińska z siedzibą Warszawie
2. MoreMore Creative Group Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie

§2

Wysyłając niniejszy formularz Zamawiający potwierdza swój udział w Targach Zarządzania
Wierzytelnościami, zwanych dalej Wydarzeniem.

§3

1. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego Formularza Rejestracji zostanie wystawiona faktura
dla Zamawiającego, z terminem płatności 14 dni kalendarzowych.
2. W przypadku rezygnacji nie później niż 31 dni przed wydarzeniem, uiszczona przez Zamawiającego
opłata zostanie zwrócona w 100%.
3. W przypadku rezygnacji na 30 lub mniej dni przed wydarzeniem, zwrotowi podlega 50% uiszczonej
opłaty.

§4

1. Zmiana uczestnika wydarzenia na innego jest możliwa w porozumieniu organizatorem.
2. Informacja o dokładnym miejscu Wydarzenia zostanie przesłana do Zamawiającego na 7 dni przed
terminem Wydarzenia.

§5

1.

Organizator zobowiązuje się do:

– przeprowadzenia Wydarzenia w wyznaczonym terminie,
– realizacji założeń wskazanych w agendzie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu lub odwołania Wydarzenia
z jakiejkolwiek przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu pełnej opłaty rejestracyjnej
poniesionej przez Zamawiającego.

§6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty poniesione przez
Zamawiającego, takie jak w szczególności pobyt w hotelu czy koszty podróży.

§7

W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które niezależnie od Organizatora mogłoby przeszkodzić
w realizacji wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 10% wniesionych opłat,
na poczet kosztów administracyjnych i innych związanych z organizacją wydarzenia.

§8

W miejscu Wydarzenia i w czasie jego trwania mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały
wpisane na listę uczestników i posiadają aktualny identyfikator.

§9

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku uczestników w celach marketingowych w ramach tej i kolejnych edycji Wydarzenia
(tj. w szczególności związanych z promocją i marketingiem oraz innymi edycjami tego Wydarzenia).

Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie danych podanych w formularzu Partnerom Wydarzenia
w celach marketingowych.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów konferencji odbywającej się w trakcie
Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych do dnia rozpoczęcia Wydarzenia. Z tego tytułu
Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.

§ 11

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku Zamawiającemu, który zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu
przysługuje zwrot opłaty za udział w pełnej wysokości.
2. Organizator nie odpowiada za niemożliwość lub trudności w przeprowadzeniu Wydarzenia,
wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu:
a. działań osób trzecich zakłócających
na funkcjonowanie przebieg Wydarzenia;

lub w

jakikolwiek

inny

sposób wpływających

b. działań partnerów i sponsorów Wydarzenia.
3.
Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas Wydarzenia bez zgody
Organizatora.

