Regulamin dla uczestników
konferencji Mega Projects
2017
1. Postanowienia ogólne
1.1. Konferencja „PMI Mega Projects 2017”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją
odbywa się w dniach 22-23 marca 2015r. w Łodzi.
1.2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Project Management Institute (PMI)
Poland Chapter Oddział w Łodzi.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są pracownicy korporacji i mniejszych firm z regionu łódzkiego
i z całej Polski oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Konferencji odbędą się wykłady oraz sesje warsztatowe.
1.6. Oficjalny
serwis
internetowy
Konferencji
znajduje
się
pod
adresem
http://www.megaprojects.org, adres email do kontaktów megaprojects@pmi.org.pl.
2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest:
2.1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie uczestnicy.pl
2.1.2 Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora poprzez serwis
platnosci.pl
2.2. Opłatę za Konferencję należy uiścić w wysokości podanej na stronie internetowej
Organizatora.
2.3 Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział
w Konferencji.
2.4 Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat udziału w Konferencji.
2.5 Za udział w Konferencji Uczestnik może otrzymać 14 punktów PDU.
2.6 Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.7 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy
nie uiścił on opłat za udział w Konferencji.
2.8 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika
z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.
2.9 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji nie później niż 14 dni
kalendarzowych przed Konferencją, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty
opłaty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis platnosci.pl. W przypadku
rezygnacji późniejszym terminie opłata za uczestnictwo nie będzie zwracana.
2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania
ze strony Organizatora.
2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego
niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć
się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych
poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
3. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas Konferencji
3.1 Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas wykładów i sesji
warsztatowych po uzgodnieniu z Organizatorem.
3.2 Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić takich działań

marketingowych wobec Uczestników Konferencji, które są nieetyczne lub naruszają
normy prawne i obyczajowe.
3.3 Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze
jest dobrowolne.
3.4 Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu
marketingowego, który kieruje sponsor do Uczestników.
4. Ceny i warunki płatności
4.1 Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie
internetowej Konferencji. Płatność należy dokonać poprzez serwis platnosci.pl
4.2 Cena uczestnictwa jest uzależniona od terminu zgłoszenia, o jej wysokości decyduje data
wysłania zgłoszenia, a w przypadku zgłoszenia listownego liczy się data nadania w
placówce pocztowej.
4.3 W przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu uczestnicy.pl, płatności należy dokonać
w ciągu 7 dni od daty przesłania zgłoszenia, na konto bankowe PMI Poland Chapter
Oddział Łódź 86 1030 0019 0109 8534 0000 7272. Brak zaksięgowania płatności w
terminie 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia, będzie skutkował jego anulowaniem.
4.4 Przy ustalaniu ostatecznej ceny dla Uczestnika obowiązują następujące progi terminów:
● Do dnia 04.02.2017, do godziny 24:00 – koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł
brutto,
● Od dnia 05.02.2017 0do dnia 09.03.2017, do godziny 24:00 – koszt udziału w
konferencji wynosi 450 zł brutto,
● Od dnia 10.03.2017 do dnia 20.03.2017, do godziny 24:00 – koszt udziału w konferencji
wynosi 600 zł brutto.
4.5 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane
z Uczestnictwem w Konferencji. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec
Organizatora jest solidarna.
4.6 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie
internetowej Konferencji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez
ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. Reklamacje
5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
5.2 Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni
od dnia zakończenia Konferencji.
5.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
6. Postanowienia końcowe
6.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora,
Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez
nich konta bankowe. Kwoty te jednak będą pomniejszone o prowizję pobraną przez serwis
platnosci.pl podczas rejestracji.
6.2 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat
związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych
Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
6.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji, oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem
a Organizatorem.
6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

6.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z
dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub
instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie
do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami Konferencji.
6.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9 Akceptując regulamin Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia odpowiedniej opłaty
Kongresowej w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji. Po
opłaceniu uczestnictwa przesyłana jest faktura VAT na wskazany adres mail lub pocztą. W
przypadku firm po potwierdzeniu rejestracji w ciągu 7 dni wystawiana jest faktura VAT z
terminem płatności 14 dni. Na życzenie Organizator wystawia fakturę proforma.
6.10 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym dla potrzeb powyższej Konferencji. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane
osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze. zm.) dla celów przeprowadzenia tej Konferencji
i w związku z jej przebiegiem oraz że przysługuje mu prawo wglądu do moich danych
osobowych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na rejestrację wideo oraz na publikację
mojego wizerunku na zdjęciach. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej, numeru telefonu i stanowisko, dla celów marketingu produktów
podmiotów współpracujących z PMI Poland Chapter. Uczestnik wyraża zgodę na
przekazywanie przez PMI Poland Chapter, teraz i w przyszłości, moich danych osobowych
innym podmiotom prawa polskiego powiązanym z PMI Poland Chapter (w trakcie trwania,
jak również po wygaśnięciu Umowy zawartej przeze mnie z PMI Poland Chapter), z
którymi współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w celu oferowania przez te
podmioty produktów i usług.
6.11 Rejestracja na konferencję skutkuje zapisaniem się do listy mailingowej łódzkiego oddziału
PMI Poland Chapter i otrzymywanie powiadomień o seminariach.

