REGULAMIN UDZIAŁU
w konferencjach organizowanych przez Medien Service Sławomir Cieśliński
1. Organizatorem Konferencji jest Medien Service Sławomir Cieśliński, ul. Kombatantów 24,
05-500 Piaseczno, NIP: 521-008-62-52, tel/fax: (22) 750 91 17, GSM: 0- 502 111 153, e-mail:
cieśliński@medienservice.pl.
2. Rejestracja udziału w Konferencji składa się z następujących kroków:
a. rejestracja on-line ze strony internetowej Konferencji z podaniem następujących danych:
- pełna nazwa Podmiotu Zgłaszającego udział oraz numer NIP,
- wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska rejestrowanego uczestnika/uczestników,
-dane e-mailowe rejestrowanego uczestnika/uczestników,
- dane teleadresowe Podmiotu Zgłaszającego,
- dane e-mailowe Podmiotu Zgłaszającego.
b. akceptacja warunków udziału w Konferencji przez Podmiot Zgłaszający.
c. otrzymanie przez Podmiot Zgłaszający potwierdzenia rejestracji wysłanego od
Organizatora oraz faktury ( dokument w PDF) w formie wiadomości e-mail na adres
wskazany zgodnie z pkt. a powyżej,
d. jeżeli Organizator po wysłaniu potwierdzenia otrzymania rejestracji nie otrzyma informacji
zwrotnej o niedostarczeniu przesyłki mailowej z powodu błędu przesyłu, potwierdzenie
uważa się za doręczone w dacie nadania wiadomości e-mail przez Organizatora, przy czym
takie potwierdzenie będzie wysłane przez Organizatora nie później niż w terminie 2 dni od
daty rejestracji.
Uwaga: Warunkiem udziału w Konferencji jest pomyślne zakończenie wszystkich powyższych
kroków.
3.Opłaty z tytułu udziału w Konferencji:
a. obowiązujący cennik udziału w Konferencji jest każdorazowo dostępny na stronie
internetowej Konferencji,
b. opłata za udział w Konferencji obejmuje: uczestnictwo w Konferencji, materiały
konferencyjne (płyta CD z prezentacjami), przerwę/przerwy kawowe, lunch/2 lunche ( w
przypadku Konferencji dwudniowych)
c. w przypadku udziału w dwóch dniach Konferencji Central European Electronic Card lub
tylko w jej pierwszym dniu, opłata za udział w Konferencji obejmuje również udział
zarejestrowanego uczestnika w wieczornej Polskiej Kartowej Gali organizowanej w Polonia
Palace Hotel
4. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa niniejszym oświadcza, że
jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w imieniu Podmiotu
Zgłaszającego wobec Organizatora Konferencji. Z chwilą nadania wiadomości e-mail z
elektronicznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora na adres wskazany

przez Podmiot Zgłaszający w trakcie rejestracji on-line, Podmiot Zgłaszający zobowiązuje się
do zapłaty na rzecz Organizatora wskazanej na fakturze opłaty z tytułu udziału w Konferencji.
5. Rabaty:
udział w Konferencji dla administracji państwowej i samorządowej - 50% rabatu,
udział w Konferencji dla członków RWKB, KIGEIT, PIIiT, PTI - 20% rabatu,
udział w Konferencji dla Posłów i Senatorów RP –bezpłatny.
6. Wpłaty za udział w Konferencji należy dokonać na numer konta Organizatora w banku PKO
BP II O/Piaseczno o numerze 65 1020 1169 0000 8602 0012 3844 , w terminie 7 (siedmiu)
dni, ale nie później niż przed dniem rozpoczęcia Konferencji.
7. Rezygnacja z udziału w Konferencji:
a. Podmiot Zgłaszający może zgłosić rezygnację z udziału w Konferencji nie ponosząc kosztów
rezygnacji najpóźniej do 15 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji,
b. zgłoszenie rezygnacji po tym terminie ale nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem,
Konferencji wiąże się dla Podmiotu Zgłaszającego z poniesieniem w miejsce opłaty za udział
w Konferencji opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł + 23% VAT,
c. rezygnacji należy dokonać poprzez jej wysłanie listem poleconym na adres:
Medien Service
ul. Kombatantów 24
05-500 Piaseczno
oraz e-mailem na adres: cieslinski@medienservice.com.pl,
d. w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji
pobierane jest 100% opłaty za udział w konferencji, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem,
e. w przypadku nie poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału zarejestrowanych
uczestników przez osoby umocowane do reprezentowania Podmiotu Zgłaszającego, Podmiot
Zgłaszający jest nadal zobowiązany do zapłaty całości opłaty za udział w Konferencji,
e. nie dokonanie opłaty za udział w Konferencji przed datą jej rozpoczęcia, jak również
niestawiennictwo uczestników zarejestrowanych przez Podmiot Zgłaszający nie jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.
8. Organizator dopuszcza możliwość zastąpienia zarejestrowanego uczestnika przez innego
pracownika Podmiotu Zgłaszającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów pod warunkiem
przesłania jego danych do Organizatora na adres: cieslinski@medienservice.com.pl
najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.
10. Każdy uczestnik Konferencji ma obowiązek posiadania identyfikatora w trakcie trwania
konferencji. Uczestnik Konferencji nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora
osobom postronnym.
11. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników Konferencji są przez niego
zbierane w celach statystycznych i marketingowych. Na zasadach przewidzianych w ustawie
o ochronie danych osobowych uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz

wprowadzania zmian. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
12. Z chwilą dokonania rejestracji on-line zgodnie z pkt.2 powyżej:
a. Podmiot Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Medien Service Sławomir
Ciesliński informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204).
b. Podmiot Zgłaszający w imieniu swoim i zarejestrowanych uczestników wyraża zgodę na
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Medien Service zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 r. nr 133 poz. 883).
c. Podmiot Zgłaszający zgadza się na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych
z działaniami marketingowymi, w tym z konferencjami i szkoleniami organizowanymi przez
Medien Service Sławomir Cieśliński oraz informacji dotyczących działalności ich sponsorów.
d. Podmiot Zgłaszający w swoim imieniu i zarejestrowanych uczestników potwierdza
akceptację warunków uczestnictwa w Konferencji opisanych w niniejszym regulaminie.
13. Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Medien Service
Sławomir Cieśliński i współpracujące z nim podmioty ich wizerunków uwiecznionych w
ramach fotograficznych i audiowizualnych relacji z Konferencji do celów marketingowych, we
wszystkich materiałach informacyjno–promocyjnych dotyczących Konferencji bez ograniczeń
w czasie.
Zarejestruj się !
Dodatkowe informacje:
Biuro Organizacyjne Konferencji
e-mail:medien_service@poczta.onet.pl, medserv@interia.pl, kama.milewska@apig.pl
Tel: 502 111 153, 507 199 793
Tel/fax: 22 750 91 17, 22 717 37 93

