REGULAMIN KONFERENCJI
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w 4. Międzynarodowej Konferencji
Gospodarczo-Naukowej w Hamburgu w dniu 21 stycznia 2020.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji 4. Międzynarodowej Konferencji
Gospodarczo-Naukowej organizowanej w budynku Handwerkskammer w Hamburgu, która
odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. i określa prawa i obowiązki uczestników.
2. Organizatorem Konferencji jest firma c-east z siedzibą w RFN, pod adresem: Am Steinberg
3a, D-24794 Borgstedt b.Rendsburg, która jest podmiotem prawnie reprezentującym
Konferencję, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
3. Konferencja organizowana jest przy współpartnerstwie firm: SCONSULT, Pal Fusion F.Z.E.
Partnerem doradczym jest firma DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa oraz
organizacji pozarządowych: Fundacja Polonia Gospodarcza Świata (Warszawa) i Fundacja
Rozwoju Innowacji (Szczecin).
4. Konferencja organizowana jest w ramach polsko-niemiecko-polonijnej inicjatywy
programu pn. „Internacjonalna Unia Regionów”.
5. Uczestnikami Konferencji mogą być przedstawiciele władz/agencji rządowych/
samorządowych, organizacje okołobiznesowe, świat nauki, ale przede wszystkim mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką
Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów, zwani w dalszej części Regulaminu
Uczestnikami.
6. Na konferencji mogą odbywać się prezentacje produktów/usług firm i instytucji.
7. W ramach Konferencji odbędą się interaktywne prelekcje, podczas których Uczestnicy
otrzymają wielowątkowe informacje dot. m.in. międzynarodowej współpracy
gospodarczo-naukowej, dobrych praktyk, ekspansji zagranicznej i innych, a także będą
mogli skorzystać z serwisu kawowego i poczęstunku.
§ 2 Zasady uczestnictwa i warunki płatności
1. Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele administracji publicznej, organizacji
okołobiznesowej, firm oraz inne osoby zainteresowane współpracą międzynarodową z
Polski, Niemiec i innych krajów.
2. Wysokość opłaty, sposób oraz termin zapłaty za udział w Konferencji podany jest na
stronie Konferencji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.
4. Całość opłat zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji Konferencji oraz
działań promocyjnych.
5. Wstępny harmonogram oraz program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora: www.c-east.de w zakładce Konferencja 2020.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
wniesienie opłaty w wysokości 150,00 EURO + przewidziany podatek VAT /MwSt.
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7. W przypadku niewniesienia przez Uczestnika opłaty za Konferencję w terminie, o którym
mowa, zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane.
8. Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników
Konferencji pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie.
9. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona przez Uczestnika
wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, gdyż przeznaczona jest automatycznie na koszty
związane z organizacją konferencji.
10.Organizator może wystawić fakturę VAT za udział w Konferencji, wyłącznie w przypadku
indywidualnej prośby Uczestnika o wystawienie faktury.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania Uczestników zgłoszających się do
uczestnictwa w Konferencji.
§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji, jednak poniesione koszty w
wysokości 100% wpłaconej kwoty nie podlegają zwrotowi, gdyż w całości przeznaczone są
na koszty związane z usługami promocyjno-marketingowymi digitalnymi/lub dygitalnymi +
tłumaczenia.
2. Zgłoszenie należy przesłać na adres www.c-east.de. Wykreślenie z listy uczestników
następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona.
4. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 7 dni przed datą Konferencji na adres
www.c-east.de. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze
strony Organizatora.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn całkowicie i wyłącznie
zależnych od Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom opłatę konferencyjną.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od
Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty
konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z
Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.
3. Organizator konferencji zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności wymaganą przez przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organizator nie
udostępnia danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
4. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter
informacji poufnych i będą służyć Organizatorowi wyłącznie do realizacji celów
związanych z organizacją Konferencji, jak również do ewentualnej komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikami Konferencji.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
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6. Każdy Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których odbywa się Konferencja, jak również
w miejscu swego zakwaterowania lub pobytu.
7. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych, wymaganych w procesie rejestracji przez Organizatora
w celu organizacji Konferencji.
8. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest
równoznaczne z zobowiązaniem Uczestnika konferencji do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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