REGULAMIN REJESTRACJI
XXIX FORUM EKONOMICZNE
3-5 września 2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin rejestracji, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rejestracji XXIX Forum
Ekonomicznego.
1.2. Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć jako:
a) Forum: XXIX Forum Ekonomiczne
b) Organizator: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec
85/33, NIP: 521-10-01-909
c) Zarejestrowany Uczestnik - osoba biorąca udział w Forum
d) Rejestracja – system umożliwiający zarejestrowanie się na Forum
e) Miejsce i czas Forum – 3-5 września 2019 r., Krynica – Zdrój
1.3. W ramach Forum odbędą się wydarzenia:
a) sesje plenarne;
b) debaty panelowe;
c)

bloki programowe: prezentacje raportów, wykłady, rozmowy;

d) uroczyste koncerty;
e) Gala Nagród Forum;
f)

programy: rekreacyjny i kulturalny.

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji i obowiązują
wszystkich Zarejestrowanych Uczestników.
1.5. Oficjalna strona internetowa Organizatora oraz oficjalny serwis Forum znajdują się pod
adresem www.forum-ekonomiczne.pl
1.6. Kontakt do Organizatora:
a) telefon:+48 22 583 11 00;
b) adres email do kontaktów forum@isw.org.pl .
1.7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na oficjalnej stronie internetowej
Organizatora.

2. ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem udziału w Forum jest rejestracja wyłącznie za pośrednictwem strony
internetowej www.forum-ekonomiczne.pl . Rejestracja składa się z dwóch obowiązkowych
etapów, przez które należy rozumieć wypełnienie dwóch różniących się od siebie formularzy
rejestracyjnych.
2.2. Pierwszy etap rejestracji polega na:
a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na oficjalnej stronie internetowej
Organizatora.
b) po zakończeniu I etapu tj. wypełnieniu formularza o którym mowa powyżej i po
zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, zostanie wygenerowany indywidualny
link do II etapu rejestracji, który zostanie wysłany na adresy e-mail, wpisane w
formularzu rejestracyjnym I etapu;
c)

w pierwszej kolejności indywidualny link z II etapem otrzymują osoby zaproszone przez
Organizatora oraz Przedstawiciele Firm Partnerskich.

2.3. Drugi etap rejestracji odnosi się do kwestii organizacyjnych dotyczących m.in. dokonania
rezerwacji hotelowej oraz opłat związanych z organizacją pobytu na Forum.
2.4. Niewypełnienie II etapu rejestracji w ciągu 7 dni może być jednoznaczne z usunięciem
zgłoszenia z systemu bez powiadomienia osoby zainteresowanej.
2.5. Po

zakończonej

pełnej

rejestracji

on-line

tj.

po

wypełnieniu

dwóch

formularzy

rejestracyjnych zarejestrowany Uczestnik otrzyma komunikat, „Rejestracja zakończona”,
potwierdzenie zostanie wysłane również na adresy e-mail podane przez uczestnika w trakcie
rejestracji. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja nie
powiodła się w wyniku problemów technicznych przeglądarki. Aby prawidłowo przejść II etap
rejestracji należy skorzystać z aktualnej przeglądarki Chrome, Mozilla lub Explorer co
najmniej w wersji 10. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Forum.
2.6. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Forum bez podania przyczyny.
2.7. Organizator decyduje o terminie zamknięcia rejestracji.

3. INFORMACJE DODATKOWE
3.1. Zarejestrowany Uczestnik otrzymuje m.in. imienny identyfikator ze zdjęciem, który
uprawnia do poruszania się na terenie Centrum Kongresowego.
3.2. Zarejestrowany Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu identyfikatora
forum przez cały czas pobytu w obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe
Forum i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela
Organizatora.
3.3. Wstęp do obiektów, w których odbywają się wydarzenia programowe Forum mają wyłącznie
Zarejestrowani Uczestnicy Forum.
3.4. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego Identyfikatora Forum w trakcie pobytu w
obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe Forum są zobowiązane na
żądanie przedstawiciela Organizatora do niezwłocznego opuszczenia tych obiektów.
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3.5. W obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe Forum zabronione jest
rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody Organizatora.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w
trakcie wydarzeń programowych Forum.
3.7. Zarejestrowany Uczestnik Forum ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje
wypowiedzi i prezentacje przedstawiane podczas Forum.
3.8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników Forum, które
mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Forum.

3.9.

Uczestnik Forum zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z
naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, jakie poniesie Organizator w przypadku
wystąpienia stron trzecich w stosunku do Organizatora z roszczeniami związanymi ze
szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika Forum.

3.10. Uczestnik Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i
przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których odbywają
się wydarzenia programowe Forum, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjnotechnicznych przedstawicieli Organizatora.
3.11. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Forum uważa się każdą osobę legitymującą się
imiennym Identyfikatorem Forum z napisem Organizator.
3.12. Rejestracja na Forum oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne, nieodpłatne,
wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów video ze swoim
wizerunkiem

(wykonanych

w

trakcie

uczestnictwa

w

Forum)

bez

konieczności

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę,
powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem
dowolnego medium na czas nieokreślony.
3.13. Rejestracja na Forum oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie przekazanych w
procesie rejestracji

danych

osobowych

(imię,

nazwisko,

stanowisko,

firma, notka

biograficzna, fotografia) w Liście uczestników Forum zarówno w wersji drukowanej
(wydawnictwo Lista uczestników), jak i elektronicznej (Lista uczestników w aplikacji
mobilnej i elektronicznym serwisie informacyjnym).
3.14. Organizator zastrzega sobie prawo do ujednolicania informacji zamieszczanych w procesie
rejestracji według wewnętrznie przyjętego systemu tłumaczeń.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Ceny oraz warunki płatności za organizację pobytu na Forum są widoczne w II etapie
rejestracji.
4.2. Po zakończonym procesie rejestracji Organizator przesyła na adresy z formularza
rejestracyjnego dokument pro-forma, który należy opłacić w ciągu 7 dni od daty jego
wystawienia. Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Organizatora, zostanie wystawiona
faktura zaliczkowa VAT kończąca sprzedaż lub faktura VAT oraz przesłana na adres pocztowy
płatnika.
4.3. Płatnikiem jest podmiot wskazany przez zamawiającego. Odpowiedzialność płatnika i
zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.
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4.4. Opłatę za organizację pobytu na Forum należy przesłać na konto Organizatora wg opłat
znajdujących

się

podczas

uzupełniania

II-go

etapu

formularza

rejestracyjnego.

Potwierdzenie mailowe II etapu zawiera podsumowanie wprowadzonych danych oraz
należne opłaty.
4.5. Po dokonaniu opłat organizacyjnych, na adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym
zostanie wysłany login i hasło z dostępem do serwisu informacyjnego Forum (INFOFORUM).
Serwis ten dostępny jest tylko dla zarejestrowanych uczestników Forum. Wszelkie pytania
dotyczące INFOFORUM należy kierować na adres: infoforum@isw.org.pl
4.6. Rozliczenia

transakcji

kartą

kredytową

i

e-przelewem

będą

przeprowadzane

za

pośrednictwem Dotpay.pl lub innego operatora wskazanego podczas rejestracji.
4.7. W przypadku braku płatności w określonym terminie tj. 7 dni od wystawienia faktury proforma, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji i nie wydania
Identyfikatora uprawniającego do wstępu na teren Centrum Kongresowego.
4.8. W przypadku rejestracji w dniu rozpoczęcia konferencji Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany wysokości opłaty za organizację pobytu.

5. REZYGNACJA
Z
UCZESTNICTWA

UCZESTNICTWA

oraz

ZAMIANY

w

ZGŁOSZENIU

5.1. Rezygnacja uczestnika z udziału w Forum wymaga formy pisemnej i musi być przesłana na
adres e-mail: rejestracja@isw.org.pl w temacie: „Rezygnacja”. W przypadku braku
zgłoszenia rezygnacji do 13 sierpnia 2019 r. wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. W
przypadku rejestracji nieopłaconych Organizator zastrzega sobie prawo do egzekwowania
kosztów poniesionych w związku z organizacją pobytu zgodnych z warunkami określonymi
w Regulaminie Rejestracji.
5.2. Każda zamiana uczestnika wymaga formy pisemnej i musi być przesłana za na adres e-mail:
rejestracja@isw.org.pl w temacie: „Zamiana uczestnika”. Zamiana musi być potwierdzona
przez Organizatora.
5.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum złożonej do dnia 13 sierpnia 2019 r. opłata
za organizację pobytu podlega zwrotowi, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Forum po
otrzymaniu przez Organizatora podpisanej faktury korygującej.
5.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum złożonej po 13 sierpnia 2019 r. opłata za
organizację pobytu nie podlega zwrotowi. W przypadku uczestników zarejestrowanych po
13 sierpnia 2019 r. prawo do bezkosztowej rezygnacji przysługuje do 24 godzin od momentu
rejestracji. Po upływie tego terminu Organizator zastrzega sobie prawo do egzekwowania
kosztów poniesionych w związku z organizacją pobytu zgodnych z warunkami określonymi
w Regulaminie Rejestracji.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Forum z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Forum może odbyć się
bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych
przez Uczestnika w związku z Forum.
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6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres
Organizatora w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Forum.
6.2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
6.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania,
a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany przez
reklamującego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie merytorycznym Forum.
7.2. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora,
Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich
konta bankowe.
7.3. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat
związanych z Uczestnictwem w Forum, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych
Organizatorowi przez Uczestników Forum.
7.4. Organizator ustala program Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu,
w którym odbywa się Forum, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności
wystąpień i zmiany prelegentów.
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez
uczestnika w Forum spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy uczestnika.
7.6. W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst Regulaminu w języku
polskim.
7.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Forum będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7.8. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Forum, oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz
wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
7.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7.10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7.11. Dane osobowe uczestników, w związku z rejestracją na Forum są przetwarzane zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.

25.04.2019 r.
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