Warszawa, 01.03.2017r.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W IX EDYCJI KONGRESU SPRZEDAŻ
1. Organizatorem IX Kongresu Sprzedaż jest Nowoczesna Firma S.A., z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy: 02-844), przy ul. Puławskiej 457, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000372498, NIP: PL5262843736, REGON: 140047036.
2. IX Kongres Sprzedaż odbędzie się w dniach 22 – 24 maja 2017r. w Warszawie w Centrum
Konferencyjnym Digital Knowledge Village przy ulicy Puławskiej 457.
3. IX Kongres Sprzedaż składa się z następujących wydarzeń:
a. 22 – 23 maja 2017r. – Kongres Sprzedaż
b. 22 maja 2017r. – odbywające się równolegle do Kongresu ‘Spotkanie Sił Sprzedaży’
c. 24 maja 2017r. – warsztaty towarzyszące Kongresowi Sprzedaż.
4. Warunkiem uczestnictwa w którymkolwiek wydarzeniu IX Kongresu Sprzedaż, opisanym w
pkt. 3, jest przesłanie do Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego.
5. Po zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora zostanie wysłane do
Zamawiającego potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą proforma.
6. Cena uczestnictwa w IX Kongresie Sprzedaż obejmuje świadczenia znajdujące się w
wybranym pakiecie tj.:
a. Kongres Sprzedaż (22–23 maja 2017r.): udział we wszystkich wystąpieniach Kongresu
w dniach 22–23 maja 2017r., informator kongresowy, przerwy kawowe, lunche
b. Kongres Sprzedaż (22–23 maja 2017r.) i warsztat towarzyszący Kongresowi (24 maja
2017r.): to co pakiet ‘Kongres Sprzedaż’ + udział w wybranym warsztacie w dniu 24
maja 2017r. oraz materiały warsztatowe
c. warsztat towarzyszący Kongresowi (24 maja 2017r.): udział w wybranym warsztacie
w dniu 24 maja 2017r., materiały warsztatowe, przerwy kawowe, lunch
d. Spotkanie Sił Sprzedaży (22 maja 2017r.): udział w Spotkaniu Sił Sprzedaży w dniu 22
maja 2017r., materiały warsztatowe, przerwy kawowe, lunch.
7. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do Zamawiającego w ciągu 7 dni od dokonania
wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
8. Rezygnację z uczestnictwa w wybranym pakiecie IX Kongresu Sprzedaż należy przesyłać
listem poleconym na adres biura Organizatora lub skan drogą elektroniczną na adres e-mail:
marcin.piotrowski@nf.pl.
9. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia
zgłoszenia jednak nie później niż do dnia 31 marca 2017r.
10. Jeśli Zamawiający dokona wycofania zgłoszenia w terminie wskazanym w pkt. 9, a wcześniej
dokonał już płatności za udział, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie
zwrócona w ciągu 7 dni. W przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem PAYu, od
wpłaconej kwoty zostanie pobrana opłata manipulacyjna tj. prowizja pobierana przez serwis
PAYu.
11. W przypadku wycofania zgłoszenia po upływie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia
zgłoszenia oraz zgłoszeń nadesłanych po 31 marca 2017r., Zamawiający zostanie obciążony
kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.

12. Nieodwołanie udziału w wybranym pakiecie IX Kongresu Sprzedaż w terminach
przewidzianych warunkami uczestnictwa, brak uiszczenia opłaty zgodnie z otrzymaną fakturą
proforma oraz nieobecność podczas Kongresu / warsztatów / Spotkania Sił Sprzedaży nie
zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty.
13. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie przyjęcia
zgłoszenia uczestnictwa przez Organizatora z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota
wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
14. W przypadku, gdyby Kongres / warsztaty / Spotkanie Sił Sprzedaży nie odbyły się z winy
Organizatora, Zamawiający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w ciągu 10 dni od daty
odwołania Kongresu / warsztatów / Spotkania Sił Sprzedaży.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Kongresu / warsztatów
/ Spotkaniu Sił Sprzedaży.
16. Wszelkie pytania związane z realizacją IX Kongresu Sprzedaż należy kierować bezpośrednio
do przedstawicieli Organizatora pod następujące dane kontaktowe:
Nowoczesna Firma SA
ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa
Przedstawiciele:
Menedżer projektu:
Monika Nowacka-Sahin
tel. 607 676 171; monika.nowackasahin@nf.pl
Sprzedaż uczestnictw:
Marcin Piotrowski
tel. +48 22 314 14 16;
marcin.piotrowski@nf.pl

Współpraca promocyjna:
Magdalena Damrath
+48 22 314 14 46; magdalena.damrath@nf.pl
Konrad Borkowski
+48 22 379 47 73; konrad.borkowski@nf.pl
Magdalena Hała
+48 22 379 47 54; magdalena.hala@nf.pl

Organizacja i patronaty medialne:
Karolina Skowrońska-Słowikowska
+48 22 314 14 93; karolina.skowronska@nf.pl
17. Uczestnik IX Kongresu Sprzedaż poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Administratorów danych, podanych w formularzu danych osobowych
w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratorów danych oraz osób
trzecich, z którymi współpracują. Administratorem danych osobowych jest Organizator
Kongresu: Nowoczesna Firma SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 457, 02-844 Warszawa, NIP:
PL5262843736 („Administratorzy danych”). Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu
dane przysługuje prawo dostępu do danych i poprawienia ich treści.
18. Uczestnik IX Kongresu Sprzedaż poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Administratorów danych, podanych w formularzu danych osobowych
przez udostępnianie w powyższym celu moich danych renomowanym przedsiębiorcom, z
którymi Administratorzy danych współpracują. Administratorem danych osobowych jest
Organizator Kongresu: Nowoczesna Firma SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 457, 02-844
Warszawa, NIP: PL5262843736 („Administratorzy danych”). Podanie danych
jest dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do danych i poprawienia ich
treści.

