II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Techniczna

Regulamin uczestnictwa w Konferencji

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin stanowi podstawę organizacji i uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo
Technicznej FOTOWOLTAIKA DZIŚ i JUTRO organizowanej hybrydowo w dniach 25 – 26 maja 2022 r. online oraz 14 września br. podczas pokazów w specjalnej strefie OZE podczas targów ENERGETAB 2021 na
terenie firmy ZIAD Bielsko Biała SA, zwanej dalej Konferencją i określa prawa oraz obowiązki Uczestników
oraz osób dokonujących zgłoszeń Uczestników.
2. Organizatorami Konferencji FOTOWOLTAIKA DZIŚ i JUTRO są Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Bielsko-Bialski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 3-go Maja 10, wpisanym w Krajowym Rejestrze
Sądowym – rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000441395,
NIP: 547-17-52-334 oraz ZIAD Bielsko-Biała SA z siedzibą w Bielsku - Białej przy al. Armii Krajowej 220,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000071046 z kapitałem zakładowym
(wpłaconym) 31 294 800,00 PLN, NIP: 5471639980, BDO:000157697 - zwany dalej Organizatorem/-ami.
3. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, której uczestnictwo w Konferencji zostało zgłoszone na zasadach
określonych w Regulaminie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia przez Zgłaszającego. Zgłaszający
będący osobą fizyczną może być jednocześnie Uczestnikiem Konferencji.

§ 2 Opłaty
1. Udział w Konferencji jest odpłatny zgodnie z Formularzem Zgłoszenia.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do opłacenia kwoty uczestnictwa w konferencji w wysokości określonej
w Formularzu Zgłoszenia lub na podstawie odrębnych ustaleń.
3. Na podstawie wypełnionej i przesłanej do Organizatora karty uczestnictwa – formularza zgłoszenia
wystawiana jest faktura VAT.
4. Wypełnioną i podpisaną Kartę uczestnictwa należy przesłać na adres biuro@sep.bielsko.pl najpóźniej
do 20.05.2022 roku.
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§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
a) W przypadku uczestników, o których mowa w §1 ust. 3 lit. a - przesłanie przez Zgłaszającego
wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnictwa (obejmującej dane zgłaszanych Uczestników).
b) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora, określonym w §2
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Osoba zgłaszająca
Uczestników (tj. Zgłaszający lub Sponsor) jest zobowiązana do przekazania Regulaminu zgłaszanym
Uczestnikom Konferencji.
§ 4 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne
Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji,
nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego
i kolejności wystąpień.
3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do
kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej
wysokości.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Organizatorów Konferencji są:
Agnieszka Kuglik
Urszula Imielska

tel. 790 796 666
tel. 517 884 863

e-mail: biuro@sep.bielsko.pl
e-mail: u.imielska@ziad.bielsko.pl

§ 5 Odpowiedzialność Zgłaszającego/Uczestnika
1. Zgłaszający ma prawo delegować do udziału w Konferencji inną osobę, niż zgłoszony Uczestnik – na
zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 7 dni przed datą Konferencji – poprzez wysłanie
stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres podany w § 4 ust. 5 - Zmiana Uczestnika
następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
3. Zabrania się utrwalania treści konferencji i wizerunku osób prowadzących bez pisemnej zgody
Organizatorów.
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4. Zgłoszony uczestnik otrzyma klucz dostępu do udziału w konferencji. Z klucza dostępu stanowiącego
link do oprogramowania korzystać może tylko osoba zgodna z Formularzem Zgłoszenia.
5. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wymagań niniejszego Regulaminu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin dostępny jest do wglądu na witrynie internetowej Konferencji – pod adresem:
www.konferencjebranzowe.pl
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania
danych osobowych w związku z organizacją konferencji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Wszelkie spory powstałe a nie rozwiązane polubownie rozstrzygane będą przez właściwy Sąd
powszechny Organizatora.
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