
 

 

Regulamin Konferencji ISPO ACADEMY w Polsce  

17-19.10.2017, Wierchomla SKI & SPA Resort, Wierchomla Mała 

 

 

1. Postanowienia Ogólne 

1.1. Konferencja ISPO ACADEMY w Polsce, zwana dalej Konferencją, odbywa się w dniach 17-

19.10.2017 w Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort, Wierchomla Mała 42, 33-350 

Piwniczna Zdrój.  

1.2. Organizatorem Konferencji jest firma Pro Business Consulting Joanna Biernacka-

Goworek, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 83/15, 00-382, zwana w dalszej części 

Organizatorem. Firma Pro Business Consulting jest oficjalnym, wyłącznym 

przedstawicielem targów ISPO w Polsce.  

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w 

Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

1.4. Uczestnikiem konferencji jest osoba, która dokona rejestracji na konferencję za pomocą 

formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.ispoacademy.pl lub przesłanego 

drogą mailową oraz dokona opłaty za udział. 

1.5. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży sportowej: producentów, 

dystrybutorów, właścicieli i pracowników sklepów sportowych, przedstawicieli prasy 

branżowej. Wszystkie osoby nie będące bezpośrednimi adresatami Konferencji mogą 

wziąć w niej udział po uprzednim wyrażeniu zgody przez Organizatora oraz na warunkach 

specjalnych przekazanych indywidualnie przez Organizatora.  

1.6.Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem:  

www.ispoacademy.pl  

 

2. Uczestnictwo w Konferencji 

2.1.  Warunkami uczestnictwa w Konferencji są spełnione łącznie:  

2.1.1. Zgłoszenie udziału w Konferencji poprzez przesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszenia do Organizatora drogą mailowa na adres: bialek@ispo.com lub 

biernacka@ispo.com; 

2.1.2. Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji w wysokości i terminie wskazanym 

przez Organizatora.  

2.2. Opłata za uczestnictwo obejmuje wykłady według programu, przerwy kawowe oraz 

lunch. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce 

Konferencji i ewentualnego noclegu.  

2.3. Wysokość opłaty jest uzależniona od wybranej opcji uczestnictwa. Wykaz opłat dostępny 

jest na stronie www.ispoacademy.pl  

2.4.  Opłata za udział w Konferencji zostaje uiszczona przelewem na konto Organizatora na 

podstawie dokumentu pro forma, wystawionego przez Organizatora.  

2.5. Dokonanie wpłaty zostanie potwierdzone fakturą VAT wystawioną przez Organizatora.  

2.6. Brak uregulowania opłaty za uczestnictwo we wskazanym przez Organizatora terminie 

upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia.  

2.7. Uczestnictwo w Konferencji zostanie potwierdzone certyfikatem uczestnictwa.  
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3. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

3.1. Każdy zarejestrowany Uczestnik Konferencji (przesłany formularz zgłoszenia oraz 
dokonana płatność), może zrezygnować z udziału w Konferencji i otrzymać zwrot 
należności, jeśli rezygnacja nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 
Konferencji, tj. dnia 16.10.2017, do godz. 14:00 

3.2. Warunkiem uzyskania zwrotu należności jest pisemna informacja dotycząca rezygnacji 
wysłana do Organizatora drogą mailową na adres: bialek@ispo.com lub 
biernacka@ispo.com najpóźniej do dnia 16.10.2017 do godz. 14:00.  

3.3. Zwrot należności za udział nastąpi po zakończeniu Konferencji ISPO ACADEMY 2017. 
Uczestnik otrzyma fakturę korygującą maksymalnie do 14 dni liczonych od dnia 
zakończenia Konferencji. Zwrot opłaty nastąpi na konto, z którego nastąpił przelew.  

3.4. Należność za udział w Konferencji nie będzie zwracana w przypadku nie pojawienia się 
uczestnika na Konferencji bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora w 
wyznaczonym terminie i formie lub zbyt późnego powiadomienia Organizatora lub 
dokonania tego z niezachowaniem wyznaczonej formy. 

 

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

4.1. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez Organizatora.  

4.2.  Materiał filmowy oraz zdjęcia będą przeznaczone jedynie do celów promocyjnych 

targów ISPO oraz Konferencji ISPO ACADEMY. 

4.3. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego w 

postaci zdjęć oraz filmu z Konferencji,  w celach promocyjnych targów ISPO oraz 

Konferencji ISPO ACADEMY. 

 

5. Postanowienia organizacyjne 

5.1. Przesłanie organizatorowi formularza zgłoszenia oznacza akceptację postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

5.2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych w celach związanych z realizacją 

Konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, 

Dz.U.Nr 133 poz.883 ze zm. 

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  

5.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek 

działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.  

5.5. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP, Ppoż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.  

5.6.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej 

konferencji www.ispoacademy.pl   

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  
 

Warszawa, dnia 28.06.2017. 
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