Customer Congress 16-17.10.2017r. Warunki Uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego.
2. Po zaakceptowaniu formularza przez Organizatora zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa wraz z
fakturą proforma.
3. Cena obejmuje świadczenia zgodnie z wybraną na formularzu zgłoszeniowym formą uczestnictwa.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
5. Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora.
6. Aby bez kosztowo wycofać zgłoszenie należy w terminie 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego
wysłać na adres Organizatora pisemną rezygnację. W przypadku zgłoszeń nadesłanych po 31 sierpnia 2017r.
bez kosztowa rezygnacja nie jest możliwa.
7. W przypadku wycofania zgłoszenia po 31 sierpnia 2017 r. osoba dokonująca zamówienia zostanie obciążona
kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
8. W przypadku kiedy osoba zgłoszona nie może wziąć udziału w wydarzeniu, w to miejsce może pojawić się
inny pracownik zgłoszonej ﬁrmy po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi zmiany uczestnika.
9. Nieodwołanie udziału w wydarzeniu, w terminie przewidzianym w warunkach uczestnictwa, brak uiszczenia
opłaty zgodnie z otrzymaną fakturą proforma oraz nieobecność podczas wydarzenia nie zwalniają z obowiązku
dokonania zapłaty.
10. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie przyjęcia zgłoszenia
uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w
ciągu 7 dni.
11. W przypadku, gdyby wydarzenie nie odbyło się z winy Organizatora zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty
w ciągu 10 dni od daty odwołania wydarzenia.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie wydarzenia.
13. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rejestracji oraz w celach marketingowych dla Nowoczesnej Firmy S.A. i Partnerów wydarzenia, zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Wiem, że przysługuje mi prawo
do wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

