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REGULAMIN UCZESTNICTWA
W III SEMINARIUM GREEN ECONOMY™

DLA PROJEKTANTÓW, PRZEDSTAWICIELI BIUR PROJEKTOWYCH, BIUR TECHNICZNO – IŻYNIERYJNYCH INTEGRATORÓW SYSTEMÓW
AUTOMATYKI, AUTOMATYKÓW, PIONÓW TECHNICZNYCH, SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU ORAZ PRODUCENTÓW MASZYN

§1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem III Seminarium Green Economy™ „Systemy sterowania i technika napędowa w
wentylacji” (zwanego dalej łącznie „Seminarium”) jest przedsiębiorstwo HF Inverter Polska
Spółka Cywilna Łukasz Bubiłek, Zbigniew Kilichowski, Jarosław Osiński, Mariusz Snowacki, z
siedzibą w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 101E, NIP 8792572235, Regon
340489680 zwane dalej „Organizatorem”. Firma biorąca udział w Seminarium jako prelegent
lub wystawca zwana jest dalej „Współorganizatorem”.
2. Seminarium odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
3. Planowanym terminem Seminarium jest 19 i 20 października 2018 roku.
4. Planowanym miejscem Seminarium jest Hotel „Osada Karbówko”,
87-408 Ciechocin, Elgiszewo 37 (woj. kujawsko-pomorskie)
5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w
Seminarium i obowiązują wszystkich uczestników. Składając Zgłoszenie uczestnictwa w
Seminarium Uczestnik jednocześnie potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Seminarium lub zmiany jego terminu i
miejsca bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator powiadomi zgłoszonych
uczestników o stosowanych zmianach.
7. Uczestnikami Seminarium są specjaliści z branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej
oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Seminarium.
§2. Uczestnictwo w Seminarium.
1. Warunkiem udziału w Seminarium jest przesłanie wypełnionego formularza „Zgłoszenie
udziału w III Seminarium Green Econoym™” pocztą na adres Organizatora, faksem na numer
+48 56/623-73-17 lub pocztą elektroniczną na adres konferencja@hfinverter.pl lub
otrzymanie zaproszenia od Organizatora i/lub Współorganizatora.
2. Zgłoszenie udziału należy przesłać najpóźniej do dnia 5 października 2018 roku. Zgłoszenia
otrzymane po tym dniu nie będą przyjmowane.
3. Zgłaszając chęć uczestnictwa w Seminarium uczestnik nie nabywa prawa do uczestnictwa w
Seminarium.
4. Jedno przedsiębiorstwo może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników Seminarium.
5. Wyłączne prawo do potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium lub odmowy potwierdzenia
uczestnictwa w Seminarium przysługuje Organizatorowi, który jest uprawniony do
niepotwierdzenia uczestnictwa w Seminarium bez podania przyczyny.
6. Zgłoszenie udziału należy przesłać najpóźniej do dnia 5 października 2018 roku. Zgłoszenia
otrzymane po tym dniu nie będą przyjmowane. Organizator zastrzega sobie prawo do
nieprzyjęcia przysłanego Zgłoszenia w terminie bez podania przyczyny.
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7. Przejazd do i z miejsca odbywania się Seminarium pokrywa w całości Uczestnik.
8. W ramach opłaconych przez Organizatora usług znajdują się:
a. Jedna doba hotelowa w Hotelu „Osada Karbówko” 87-408 Ciechocin, Elgiszewo 37
(woj. kujawsko-pomorskie) rozpoczęta w dniu 19 października 2018r o godzinie 14.00
a kończąca się w dniu 20 października 2018r o godzinie 10.00
b. W trakcie trwania wykładów oraz w przerwie – kawa, herbata, soki i drobne przekąski
w ramach bufetu zlokalizowanego przy sali wykładowej.
c. Obiad w hotelowej restauracji w dniu 19 października 2018r.
d. Kolacja w hotelowej restauracji w dniu 19 października 2018r.
e. Śniadanie w hotelowej restauracji w dniu 20 października 2018r.
f. Parking znajdujący się we wskazanym przez Organizatora miejscu w dniach 19 i 20
października 2018r.
Korzystanie z innych usług oferowanych przez Hotel „Osada Karbówko” z których skorzysta
uczestnik Seminarium pokrywa on sam w pełnej kwocie.
§3. Rezygnacja z udziału w Seminarium.
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Seminarium.
2. Rezygnację z udziału w Seminarium należy przesłać w formie pisemnej - faksem na numer
+48 56/623-73-17 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja@hfinverter.pl.,
najpóźniej do 15 października 2018r.
3. Jeżeli rezygnacja uczestnika w Seminarium wpłynie po 15 października 2018r lub uczestnik nie
wyjśni pisemnie swojej nieobecności na Seminarium Organizatorowi, zostanie on obciążony
przez Organizatora opłatą manipulacyjna w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złoty
0/100 groszy)
§4. Ochrona danych osobowych.
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Organizator Seminarium nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez
Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem – zgodnie z art.6 ust.1 lit.b), w/w
Rozporządzenia.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo HF Inverter Polska Spółka
Cywilna Łukasz Bubiłek, Zbigniew Kilichowski, Jarosław Osiński, Mariusz Snowacki z siedzibą
w Toruniu, adres: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 101E, REGON 340489680, NIP
879-257-22-35, reprezentowana przez wspólników: Łukasza Bubiłka, Zbigniewa
Kilichowskiego, Jarosława Osińskiego i Mariusza Snowackiego.
4. Aktualna Polityka Ochrony Danych Osobowych obowiązująca u Organizatora dostępna jest na
stronie internetowej pod adresem: http://hfinverter.co/hf-inverter-pl/rodo
5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku przez Organizatora. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów
kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i
w mediach.
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§5. Postanowienia końcowe.
1. Seminarium ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z
dnia 23 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz.504)
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Seminarium będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Organizator i Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Seminarium.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Seminarium, jak również w miejscach zakwaterowania.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2018r.
7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie
7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej http://hfinverter.co/seminarium-2018

Strona 3 z 4

Zgłoszenie udziału w III Seminarium Green Economy™
Organizator Seminarium:

Nr rachunku bankowego Organizatora:

HF Inverter Polska Sp.C.
87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 101E

BZ WBK SA o/Toruń
05 1090 1506 0000 0001 0579 5660

NIP 879-257-22-35, REGON 340489680
mail: biuro@hfinverter.pl, www.hfinverter.pl
tel. +48 56/ 653-99-16, fax. +48 56/ 623-73-17
Dane przedsiębiorstwa zgłaszającego uczestnika Seminarium:
FIRMA (pełna nazwa):

ADRES:

KOD POCZTOWY i MIEJSCOWOŚĆ:

NIP

REGON / KRS

Dane uczestników Seminarium:
Imię i Nazwisko pierwszego uczestnika / telefon kontaktowy

Imię i Nazwisko pierwszego uczestnika / telefon kontaktowy

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Uczestnictwa w III Semianrium Green Economy™
organizowanym przez HF Inverter Polska Sp.C., akceptuję warunki w nim zawarte oraz oświadczam,
że jestem osobą upoważnioną do podpisywania w/w zobowiązań.

……………………………..

………………………………………….

/ Miejscowość i data /

/ Czytelny podpis prawnie wiążący /

/ Miejsce na pieczęć firmową /
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