REGULAMIN KONFERENCJI
„Mistrzostwo osobiste w życiu i biznesie”
1. Konferencja „Mistrzostwo osobiste w życiu i biznesie”, zwana w dalszej części
regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 roku w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach.
2. Organizatorem konferencji jest:
PROARTE MEDIA Florentyna Siedlarek
ul. Pod Lipami 13
41-940 Piekary Śląskie
3. Konferencja ma formułę wystąpień – prezentacji prelegentów zaproszonych do udziału.
Wykaz prelegentów znajduje się na stronie internetowej Konferencji
www.mistrzostwoosobiste.com.pl
4. Zasady uczestnictwa:
a) zgłoszenie uczestnictwa w konferencji poprzez wykupienie biletu, uiszczenie opłaty w
wysokości podanej przez organizatorów na stronie internetowej
www.mistrzostwoosobiste.com.pl lub za pośrednictwem serwisu Evenea
www.mistrzostwoosobiste.evenea.pl
b) osobiste zgłoszenie i uiszczenie opłaty bezpośrednio w siedzibie Organizatora,
c) przesłanie zgłoszenia drogą mailową i wpłata należności bezpośrednio na konto
Organizatora.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej
Konferencji www.mistrzostwoosobiste.com.pl. Opłata za udział w Konferencji dla jednej
osoby wynosi:
a) pakiet brązowy – 250,00 brutto
b) pakiet srebrny – 390,00 brutto
c) pakiet złoty – 549,00
Świadczenia w ramach poszczególnych pakietów publikowane są na stronie internetowej
wydarzenia.
7. Organizator przewidział ceny promocyjne uzależnione od terminu zgłoszenia się do udziały
w konferencji oraz możliwość zakupu biletów zbiorowych
8. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu dojazdu na konferencję ani noclegów.
9. Organizatorzy mogą nie dopuścić uczestnika do udziału w konferencji, jeśli nie uiścił on
opłaty za udział w Konferencji w wyznaczonym terminie.
10. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora,
uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
11. Organizator nie przewiduje możliwości rezygnacji z Konferencji przez uczestnika i zwrotu
równowartości za bilet uczestnictwa. Natomiast dopuszcza się możliwość odstąpienia biletu

innemu uczestnikowi.
12. Uczestnik powinien powyższą zmianę zgłosić organizatorowi na piśmie na adres mail:
poczta@proarte.com.pl najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Konferencji.
13. Nieobecność na Konferencji nie uprawnia do zwrotu opłaty konferencyjnej ani jej części.
14. W dniu Konferencji podczas rejestracji każdy uczestnik otrzyma odpowiedni identyfikator,
który zobowiązany będzie nosić w widocznym miejscu podczas całej Konferencji.
15. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez Organizatorów.
16. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na
rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z Konferencji, na stronach
internetowych Organizatora, stronie internetowej Konferencji oraz innych materiałach
pokonferencyjnych.
17. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów jedynie na potrzeby Konferencji i na
zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.
U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi zmianami).
18. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na
przesyłanie pocztą elektroniczną wiadomości związanych z działalnością Organizatora (np.
newsletter).
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn od niego
niezależnych.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji najpóźniej na 10 dni przed
planowanym terminem Konferencji.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konferencji. O zmianie poinformuje
uczestników najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem Konferencji.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zbyt małej liczby
uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, od niego niezależnych.
23. W przypadku odwołania konferencji Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników
o tym fakcie drogą mailową najpóźniej 3 dni przed planowaną datą konferencji.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

