Regulamin czterodniowej konferencji
”Akademia Innowacji- od inspiracji po wdrożenie”
realizowanej w dniach:
24.10; 25.10; 29.10; 30.10.2019 r.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników
Konferencji.
Regulamin
określa
warunki
uczestnictwa
w Konferencji, zasady organizacyjne oraz płatności.
2. Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul.
Komandorska 118/120 53-345 Wrocław oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław.
3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Regulamin – niniejszy regulamin Konferencji,
b) Organizator – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120,
53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97,
c) Konferencja - czterodniowa konferencja Akademia Innowacji - od inspiracji po
wdrożenie, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 r. oraz 29-30
października 2019 r w budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Wielkiej 67,
d) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konferencji,
e)Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
delegującą Uczestnika do udziału w Konferencji i opłacającą udział Uczestnika w
Konferencji,
4. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Przesłanie zgłoszenia do
Organizatora
jest równoznaczne
z zaakceptowaniem przez Zamawiającego i Uczestnika Regulaminu.
6. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność
Konferencji z jej opisem.
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rejestracji należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny na stronie
internetowej www.inqube.pl.
2. Każdy Uczestnik powinien dokonać osobistego zgłoszenia udziału
w Konferencji.
3. Uczestnik każdorazowo podczas wypełniania formularza zgłoszenia wybiera
opcję uczestnictwa w konferencji. Do wyboru są dwie:
a) bezpłatna - dotyczy uczestnictwa w konferencji tylko w pierwszym dniu;
b) płatna - dotyczy uczestnictwa w konferencji we wszystkich jej dniach;
4. Uczestnik wybierając opcję płatną zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w
wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100). Jest to koszt obejmujący
uczestnictwo w konferencji w dniach: 25.10.2019 r, 29.10.2019 r oraz 30.10.2019 r. i nie
podlega ona podziałowi na poszczególne dni.
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5. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail
zawierającej
dane
do
przelewu
za
udział
w Konferencji. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora nie stanowi zawarcia
umowy między Organizatorem a Zamawiającym.
6. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem następuje
z datą odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Zamawiającego
na koncie bankowym Organizatora.
7. Płatności za uczestnictwo w należy dokonać w sposób opisany w pkt. IV
Regulaminu.
8.
Organizator
zastrzega
sobie
prawo
odstąpienia
od
umowy
z Zamawiającym w terminie 10 dni roboczych od daty jej zawarcia, jeżeli liczba
zgłoszonych na Konferencję Uczestników przekroczy ich planowaną liczbę lub
jeżeli zgłoszeni przez Zamawiającego Uczestnicy nie spełnią warunków
uczestnictwa. O kolejności zgłoszeń decyduje moment uznania rachunku
Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w każdym czasie, za
zwrotem na rzecz Zamawiających wpłaconej zaliczki w pełnej wysokości, jeśli
Konferencja nie będzie mogła się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
W takim przypadku Zamawiającym nie przysługują wobec Organizatora żadne
roszczenia odszkodowawcze.
10. Organizator przewiduje pulę około 50 miejsc dla Uczestników.
III.
ZASADY KONFERENCJI
1. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji upływa na 10 dni przed jej
rozpoczęciem
lub
w
chwili
zamknięcia
listy
Uczestników.
O zamknięciu listy Uczestników Organizator powiadomi bez zbędnej zwłoki
komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej www.inqube.pl.
2. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych
danych.
Organizator
nie
odpowiada
za
problemy
wynikłe
z podania przez uczestnika niepełnych lub błędnych danych.
3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania
w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do
zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Konferencji
nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach,
w których prowadzone są działania związane z Konferencją, spowodowane przez
oddelegowanych przez niego Uczestników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
IV.

WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% wartości
zamówienia w terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na Konferencję. Opłata
powinna zostać uiszczona na konto:
Bank: Santander Bank Polska S.A. 17 oddział we Wrocławiu
Numer konta: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
NIP: 896-000-69-97
Tytuł: Imię i Nazwisko „Akademia innowacji(…)
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2. W terminie do 30 dni od dokonania płatności Organizator wystawi fakturę VAT
dla Zamawiającego.
3. Cena za udział w Konferencji jest podana na stronie internetowej inQUBE.pl i
obejmuje wyłącznie zakres świadczeń tam wyszczególnionych.

V.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Rezygnacja przez Zamawiającego z udziału w Konferencji może nastąpić
wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: uip@ue.wroc.pl z
informacją o anulowaniu zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać imię
i
nazwisko
Zamawiającego/Uczestników.
2. Dopuszcza się zamianę Uczestnika oddelegowanego przez Zamawiającego,
jednakże po uprzednim powiadomieniu Organizatorów o tym fakcie poprzez
wysłanie
wiadomości
na
adres
e-mail:
uip@ue.wroc.pl
3. Rezygnacja z udziału w Konferencji na 20 dni przed planowanym terminem
Konferencji nie powoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego, a wpłacona
zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie do 7 dni od daty złożenia
oświadczenia
o
rezygnacji.
4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator zastrzega sobie
prawo do braku zwrotu wpłaconej kwoty.
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