Regulamin Konferencji ISPO Academy
17-18.10.2018, Z-Hotel Business & Spa w Otwocku

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Konferencja ISPO Academy, zwana dalej Konferencją, odbywa się w dniach 1718.10.2018 w Hotelu Z-Hotel Business & Spa, Wczasowa 25, 05-402 Otwock.
1.2. Organizatorem Konferencji jest firma Pro Business Consulting Joanna BiernackaGoworek, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 83/15, 00-382, zwana w dalszej części
Organizatorem. Firma Pro Business Consulting jest oficjalnym i wyłącznym
przedstawicielem targów ISPO w Polsce. Właścicielem marki ISPO, w tym ISPO Academy
jest firma Messe Muenchen GmbH współpracująca z Organizatorem na podstawie
odrębnych umów.
1.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia udziału w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikiem konferencji jest osoba, która dokona zgłoszenia udziału w Konferencji oraz
dokona opłaty za udział.
1.5. Zgłoszenie udziału następuje poprzez przesłanie drogą mailową wypełnionego
formularza zgłoszenia dostępnego na www.ispoacademy.pl
1.6. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli branży sportowej: producentów,
dystrybutorów, hurtowników, importerów, 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.
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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 mailową na adres: bialek@ispo.com; Formularz
zgłoszenia dostępny jest na stronie www.ispoacademy.pl
2.1.2. Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji w wysokości brutto wyliczonej na
podstawie ilości osób i terminie wskazanym przez Organizatora, ale nie później
niż do dnia 09.10.2018.
2.2. Wysokość opłaty za udział w Konferencji wynosi 450zł netto + 23%VAT za jednego
uczestnika. Trzeci i każdy kolejny Uczestnik z tej samej firmy otrzymuje zniżkę w
wysokości 15% podstawowej opłaty za udział. Wykaz opłat dostępny jest także na stronie
www.ispoacademy.pl
2.3. Opłata za udział obejmuje możliwość uczestnictwa we wszystkich wykładach,
warsztatach, dyskusjach realizowanych według programu w trakcie całej Konferencji, jak
również przerwy kawowe, lunche oraz wieczorną kolację. Uczestnicy we własnym

zakresie pokrywają koszty niewymienione przez Organizatora, w szczególności koszty
dojazdu na miejsce Konferencji i noclegu.
2.4. Rezygnacja z któregokolwiek elementu objętego opłatą zgodnie z pkt. 2.3. nie wpływa na
zmniejszenie wysokości opłaty za udział.
2.5. Opłata za udział w Konferencji zostaje uiszczona przelewem na konto Organizatora na
podstawie dokumentu pro forma, wystawionego przez Organizatora i przesłanego drogą
elektroniczną na wskazany na formularzu zgłoszenia adres email.
2.6. Dokonanie wpłaty zostanie potwierdzone fakturą VAT wystawioną przez Organizatora.
2.7. Brak uregulowania opłaty za udział we wskazanym przez Organizatora terminie, ale nie
później niż do dnia 9.10.2018, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia bez
ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, w szczególności
polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego, zmianie
lokalizacji lub odwołania Konferencji.
2.9. W przypadku odwołania Konferencji opłata za udział zostanie zwrócona Uczestnikowi w
całości.
2.10. Uczestnictwo w Konferencji zostanie potwierdzone certyfikatem uczestnictwa.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji
3.1. Każdy zarejestrowany Uczestnik Konferencji (przesłany formularz zgłoszenia oraz
dokonana opłata za udział), może zrezygnować z udziału w Konferencji i otrzymać zwrot
opłaty za udział w wysokości 100%, jeśli rezygnacja nastąpi najpóźniej w dniu 15.10.2018,
do godz. 16:00
3.2. Warunkiem uzyskania zwrotu opłaty za udział jest pisemna informacja dotycząca
rezygnacji wysłana do Organizatora drogą mailową na adres bialek@ispo.com najpóźniej
do dnia 15.10.2018 do godz. 16:00.
3.3. Zwrot opłaty za udział nastąpi do 14 dni po zakończeniu Konferencji. Uczestnik otrzyma
fakturę korygującą maksymalnie do 14 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia
Konferencji. Zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew.
3.4. Opłata za udział w Konferencji nie zostanie Uczestnikowi zwrócona w przypadku nie
pojawienia się Uczestnika na Konferencji i braku powiadomienia Organizatora w sposób
wskazany w pkt. 3.2.
4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
4.1. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez partnerów, z którymi Organizator
ma podpisane stosowne umowy.
4.2. Materiał filmowy oraz zdjęcia będą przeznaczone wyłącznie do celów promocyjnych
targów ISPO oraz kolejnych edycji 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 przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
5. Ochrona Danych Osobowych
5.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator wskazany w pkt. 1.2.

5.2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie i zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
((Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1).
5.3. Celem przetwarzania danych przez Organizatora jest realizacja Konferencji, w
szczególności rejestracja Uczestnika, wydanie certyfikatu uczestnictwa, przeprowadzenie
rozliczeń, przesyłanie Uczestnikowi informacji dotyczących Konferencji za pomocą poczty
email, sms oraz aplikacji Messenger, rozpatrzenia zwrotów w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.
5.4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do zakończenia Konferencji, w celach
komunikacji do momentu wysłania ostatnich materiałów przysługujących uczestnikowi
po Konferencji, w celach rozliczeniowych – do momentu określonego przepisami prawa.
5.5. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy
przekazanie danych jest koniecznie do realizacji i prawidłowego przebiegu Konferencji i
tylko jednostkom, z którymi Organizator ma podpisane stosowne umowy i upoważnienia,
w tym współpracownikom Organizatora, Organizatorowi Krakowskiego Festiwalu
Górskiego w zakresie niezbędnym do wykorzystania przez Uczestnika Karnetu na
Festiwal, PIB Gwarant Eugeniusz Zieliński, właściciel Z-Hotel Business & SPA w zakresie
realizacji rezerwacji hotelowych Uczestników.
5.6. Uczestnik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich modyfikacji,
uaktualnienia , usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody. Prawo to przysługuje mu w
każdym momencie. Informacje w zakresie powyższych żądań proszę wysyłać drogą
mailową na adres: Info@pro-business.eu określając żądanie w treści maila.
5.7. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na
formularzach przesyłanych do Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w Konferencji.
5.8. Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pomocą poczty email
oraz sms informacji marketingowych dotyczących produktów grupy ISPO, w szczególności
informacji dotyczących targów ISPO Munich, ISPO Beijing, ISPO Shanghai, OutDoor by
ISPO, a także kolejnych edycji ISPO Academy. Zgoda ma charakter dobrowolny i może
zostać w każdym momencie cofnięta. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia
zgody. W celu cofnięcia zgody prosimy o wysłanie maila na adres: Info@pro-business.eu
o treści: cofam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych.

6. Postanowienia organizacyjne
6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.2. 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.

6.3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP, Ppoż
obowiązujących na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej
konferencji www.ispoacademy.pl
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Warszawa, dnia 18.07.2018.

