REGULAMIN
IV POLSKIEGO KONGRESU PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO
- KONGRES 2017
ALLERHAND RESTRUCTURING SUMMIT 2017
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§ 1.
SŁOWNICZEK
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) „Formularzu Rejestracyjnym” – rozumie się przez to formularz dostępny w Serwisie
Internetowym Kongresu służący do zgłaszania przez Uczestników udziału w Kongresie,

b) „Kongresie” – rozumie się przez to konferencję o tytule „IV POLSKI KONGRES PRAWA
RESTRUKTURYZACYJNEGO - KongRes 2017” organizowaną w dniu 27-28 kwietnia 2017

r. w Warszawie,

c) „Bankiecie” – rozumie się przez to bankiet odbywający się dnia 27 kwietnia 2017 r.
w Warszawie,

d) „Opłacie” – rozumie się przez to opłatę za udział w Kongresie ustaloną zgodnie

z informacją umieszczoną przez Organizatora w Serwisie Internetowym Kongresu, przy
czym Organizator przewiduje różne wysokości Opłat, w zależności od terminu zapłaty.
Poszczególne Opłaty zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszego

Regulaminu,

e) „Opłacie za udział w Bankiecie” – rozumie się przez to opłatę za udział w Bankiecie
ustaloną

zgodnie z informacją umieszczona przez Organizatora w Serwisie

Internetowym Kongresu. Opłata została wyszczególniona w Załączniku Nr 1 do

niniejszego Regulaminu,

f) „Organizatorze” – rozumie się przez to Instytut Allerhanda, z siedzibą w Krakowie, Plac
Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000364125, NIP 676-242-9176, REGON 121345308,

g) „Rachunku Bankowym” – rozumie się przez to rachunek bankowy o numerze: 37 2490

0005 0000 4600 8037 1729 (Alior Bank) należący do Instytutu Allerhanda, prowadzony
przez Alior Bank S.A.,

h) „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy dokument,

i) „Serwisie Internetowym Kongresu” – rozumie się przez to serwis internetowy
dostępny pod adresem http://kongresy.allerhand.pl/KongRes/
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j) „Uczestnikach” – rozumie się przez to osoby, które zgłosiły swoje Uczestnictwo
w Kongresie na zasadach określonych w Regulaminie poprzez Formularz Rejestracyjny,

k) „Umowie” – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Uczestnikiem

a Organizatorem, w której to Umowie Organizator zobowiązuje się do zorganizowania
Kongresu, zapewnienia miejsca, poczęstunku w trakcie przerw kawowych i lunchu oraz

materiałów konferencyjnych dla Uczestnika, a Uczestnik zobowiązuje się do dokonania
Opłaty. Pozostałe obowiązki i uprawnienia stron wynikające z Umowy precyzują zapisy
Regulaminu.

§ 2.
ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem Formularza
Rejestracyjnego.

2. Zamieszczenie przez Organizatora w Serwisie Internetowym Kongresu Formularza
Rejestracyjnego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny. Wysłanie przez Uczestnika

zgłoszenia za pośrednictwem

Formularza Rejestracyjnego poczytuje się za wiążącą ofertę z zastrzeżeniem ust. 4 niżej,

a odpowiedź Organizatora na przesłane zgłoszenie za przyjęcie oferty. Umowa zostaje
zawarta w chwili otrzymania przez Uczestnika drogą elektroniczną odpowiedzi
Organizatora potwierdzającej rejestrację.

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

4. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego jest dla
Uczestnika Kongresu wiążące i rodzi skutki prawne wynikające z Regulaminu.

Potwierdzeniem złożenia przez Uczestnika zgłoszenia jako wiążącej oferty

i jej

otrzymania przez Organizatora (w rozumieniu art. 661§1 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. – Kodeks cywilny) będzie wyświetlenie na ekranie komputera Uczestnika

Kongresu komunikatu o treści „Bardzo dziękujemy za zgłoszenie chęci uczestnictwa w IV

Polskim Kongresie Prawa Restrukturyzacyjnego- KongRes 2017. Niniejszym potwierdzamy
otrzymanie zgłoszenia. Niebawem przesłana zostanie informacja o wpisaniu na listę
Uczestników”, lub innej treści równoważnej.
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5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie poprzez złożenie oświadczenia

drogą poczty elektronicznej na adres: kongres@allerhand.pl. Rozliczenie pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorem odbywa się na następujących zasadach:

a) w sytuacji gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia
20 kwietnia 2017 r. Organizator ma prawo zatrzymać 50% wpłaconej Opłaty, a

jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może żądać jej uiszczenia w tej samej wysokości
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 27 kwietnia 2017 r.,

b) w sytuacji gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji po dniu

20 kwietnia lub w ogóle takiego oświadczenia nie otrzyma, Organizator ma

prawo zatrzymać całą otrzymaną Opłatę, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może

jej żądać, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 27 kwietnia 2017 r.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do uczestnictwa w Bankiecie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy do dnia 15 kwietnia 2017 r.

W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot całej kwoty wpłaconej tytułem Opłaty w

terminie 5 roboczych dni licząc od dnia odstąpienia przez Organizatora od umowy,

w razie potrzeby Uczestnik otrzyma także fakturę VAT korygującą. Dalej idące roszczenia

Uczestnika są wykluczone.

§ 3.
OPŁATA
1. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, jednak nie później niż dnia 26 kwietnia 2017 r.

2. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania Opłaty przelewem na rachunek bankowy,

zgodnie z informacją o numerze rachunku i wysokości opłaty zawartej w Serwisie

Internetowym Kongresu i przesłania potwierdzenia dokonania opłaty na adres e-mail
kongres@allerhand.pl.

3. Uczestnik po uiszczeniu Opłaty, otrzyma wystawioną zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa fakturę VAT.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do uczestnictwa w Bankiecie
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§ 4.
ORGANIZACJA KONGRESU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu, w szczególności

w związku z pojawieniem się nowych aktualnych tematów czy też potwierdzenia bądź
rezygnacji z uczestnictwa przez niektórych prelegentów. Z tego tytułu Uczestnikowi nie

przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu z przyczyn od niego

niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w Kongresie,
przysługuje zwrot Opłaty za udział w Kongresie w pełnej wysokości. Jednocześnie

Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika
w związku z udziałem w Kongresie.

3. Organizator nie odpowiada za niemożliwość lub trudności w przeprowadzeniu
Kongresu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności
z powodu:

a) działań osób trzecich zakłócających lub w jakikolwiek inny sposób wpływających
na funkcjonowanie Serwisu Internetowego Kongresu lub przebieg Kongresu,

b) działań partnerów, sponsorów lub innych podmiotów zaangażowanych
w organizację Kongresu.

4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas Kongresu bez zgody
Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu

marketingowego, które kierowane są przez partnerów, sponsorów lub inne podmioty
zaangażowane w organizację Kongresu do osób przebywających w pomieszczeniach
przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy należące do
Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Kongresie w
przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie
wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić

mu szkodę. Wykluczenie Uczestnika z jego winy nie wpływa na prawa Organizatora,

w szczególności nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia Opłaty.
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§ 5.
WIZERUNEK
1. Organizator ma prawo do utrwalania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku
Uczestników.

2. Organizator ma w szczególności prawo do umieszczenia imienia i nazwiska Uczestnika
wraz z podaniem jego aktualnej afiliacji w serwisie internetowym Kongresu.

3. Organizator ma prawo do rejestracji i publikacji materiałów związanych z przebiegiem
Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.

4. Udział w Kongresie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na komercyjne ich
wykorzystanie w przypadku:

a) gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany jako element całości,

b) gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą,
bądź pozowanie do zdjęcia.

§ 6.
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być przesyłane na adres
Organizatora w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

2. Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia

zakończenia Kongresu. Wszelkie reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.

3. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje w ciągu trzydziestu dni od ich otrzymania.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału Uczestników w Kongresie będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z obowiązujących

przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi zmianami.)

4. Nieważność, bezskuteczność lub niemożliwość wykonania niektórych z postanowień
Regulaminu nie ma wpływu na ważność skuteczność lub wykonalność pozostałych jego

postanowień. W takim wypadku Regulamin wiąże nadal jako całość, a w miejsce
postanowień

dotkniętych

wadami

wchodzą

postanowienia

umowne

o

treści

dopuszczalnej prawem, realizujące w najszerszym dopuszczalnym stopniu cel
Regulaminu oraz Umowy.
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Załącznik Nr. 1: Koszty uczestnictwa – Tabela Opłat Kongresowych
TABELA OŁAT KONGRESOWYCH
IV POLSKI KONGRES PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO - KongRes 2017

przy rejestracji do 7 kwietnia
510 zł netto (627,30 zł brutto)
przy rejestracji do 23 kwietnia
590 zł netto (725,7 zł brutto)
przy rejestracji od 24 kwietnia
670 zł netto (824,1 zł brutto)

BANKIET

350 zł
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