REGULAMIN ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line na konferencję „Future
of Private Labels” organizowaną w dniu 16 czerwca 2016 r. przez Targi Kielce SA (dalej zwaną
TK) w Kielcach oraz warunki uczestnictwa w Kongresie.
1.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi:
490,- PLN + 23% VAT - OFERTA LIMITOWANA – tylko pierwszych 100 zgłoszeń, przy
rejestracji do 20 maja 2016 r., w ramach dostępnej puli miejsc promocyjnych i wpłacie
pełnej kwoty do 7 dni od daty przesłania zgłoszenia
 750,- PLN + 23% VAT – po wyczerpaniu OFERTY LIMITOWANEJ oraz przy rejestracji po
dniu 20 maja 2016 r.


2.
Powyższa cena obejmuje: prelekcje, udział w gali oraz bankiecie wieczornym „GetTogether”, materiały konferencyjne, przerwy kawowe.
3.
Wypełnienie i wysłanie przez Zamawiającego do TK formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie www.markiwlasne.pl stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy
Zgłaszającym a TK i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na wszelkie
zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu. Zgłaszającemu zostanie wysłana
wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia, potwierdzająca
wszystkie istotne elementy Umowy.
4.
Pro forma zostanie wystawiona i wysyłana w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na podany adres e-mailowy księgowości
Zgłaszającego lub inny adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
5.
Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż
posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności
do zawarcia umowy z TK.
6.
Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail, o której
mowa w punkcie 6 niniejszego regulaminu, nie później jednak niż 4 dni robocze przed
terminem rozpoczęcia Konferencji
7.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Raiffeisen Bank S.A.,
PL22 1750 1110 0000 0000 0568 3537
Jako tytuł przelewu prosimy podać tytuł Konferencji
8.
Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej.
Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać mailowo na adres
misztal.august@targikielce.pl

9.
W przypadku zgłoszeń dokonanych do dnia 20 maja 2016 r. bez kosztowej anulacji
dokonać można do dnia 30 maja 2016 r. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do
przesłania do dnia 20 maja 2016 r. uczestnikom agendy konferencji.
10. W przypadku rezygnacji po dniu 30 maja 2016 r. Zgłaszający obowiązany jest do
uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 250 PLN + 23% VAT za każde anulowane
zgłoszenie. W przypadku uczestników delegowanych z sieci handlowych opłata manipulacyjna
wynosi 150 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.
11. W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji, a także braku pisemnej rezygnacji z
udziału w Konferencji, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w
wysokości wynikającej z umowy.
12.

Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.

13. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inna osoba
wskazana przez Zgłaszającego.
14. TK zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia Konferencji oraz do
odwołania Konferencji.

