Regulamin uczestnictwa w Forum Leasingu 2018
Informacje ogólne
1.
2.
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Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do Forum, którego Organizatorem jest BUSINESS
1
ADVISORS z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 8W, 02-892 Warszawa, NIP: 993-014-41-98.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Forum i zobowiązuje się do
publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w postaci przerw kawowych i lunchu oraz koktajl meeting
w trakcie Forum.
Definicje:
Organizator - BUSINESS ADVISORS z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 8W, 02-892 Warszawa, NIP:
993-014-41-98.
Forum – Forum Leasingu 2018, które odbędzie się w dniach 14-15 marca 2018 roku w Sound Garden Hotel,
przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.
Uczestnik - osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Forum poprzez formularz online dostępny
na stronie internetowej Organizatora.
Potwierdzenie udziału - komunikat wysyłany przez Organizatora Forum w odpowiedzi na zgłoszenie
dokonane poprzez formularz online.

Zgłoszenie udziału i płatność
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Forum jest bezpłatne dla Uczestników, którzy otrzymali imienne zaproszenia. Pozostali Uczestnicy mają
możliwość uczestniczenia w Forum na podstawie zakupionego na stronie Organizatora dotyczącej Forum
zaproszenia.
Rejestrujący nie posiadający imiennego zaproszenia jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z
udziałem w Forum zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora dotyczącej Forum.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora dotyczącej
Forum jest jednoznaczne z zawarciem przez Uczestnika umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym
Regulaminem. 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 na stronie
internetowej Organizatora dotyczącej Forum pakiet uczestnictwa.
Płatność powinna zostać dokonana na rachunek i dane otrzymane podczas rejestracji w terminie 48 godzin
od daty rejestracji. Po dokonaniu płatności Organizator w ciągu 7 dni wystawi fakturę VAT.
Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem
uczestnictwa w Forum.
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 4 dni przed datą Forum.
Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza
zgłoszeniowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza
zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika oraz zastrzega sobie prawo do dysponowania listą
Uczestników.
Udostępnienie przez Uczestnika Forum swoich danych osobowych w czasie wydarzeń organizowanych w
ramach Forum, w szczególności przekazanie Organizatorowi wizytówki, będzie uznawane za wyrażenie
zgody na przekazanie danych osobowych Partnerom Forum, których lista jest dostępna pod adresem
www.forumleasingu.pl/pl/partnerzy.
Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi drogą elektroniczną informację będącą
potwierdzeniem udziału.

Business Advisors – Marta Mróz-Sipiora

Rezygnacja z uczestnictwa
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Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Forum, bez prawa uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email: kontakt@businessadvisors.pl. Wykreślenie z listy
Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia wykreślenia ze strony Organizatora.

Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Koszt przejazdu na Forum Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do
odwołania lub zmiany terminu Forum.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz
zgłoszeniowy powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian
Regulaminu Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji
elektronicznej na adres kontakt@businessadvisors.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora
najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma
oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się,
że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

