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REGULAMIN 

1. Organizatorem XI Forum Gospodarczego TIME (dalej zwanej „Konferencją”) jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji „KIGEiT” (zwana 
dalej: „Organizatorem”). 

2. Udział w Konferencji jest płatny. Opłata akredytacyjna wynosi, za każdego uczestnika: 
a. dla podmiotów będących członkami KIGEiT, PIIT i PIKE - 390 zł netto + należny podatek VAT, do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 23:59, a od dnia 15 

lutego 2019 r. od godz. 0:00 koszt akredytacji wynosi 550 zł netto + należny podatek VAT,  
b. dla pozostałych podmiotów - 600 zł netto + należny podatek VAT, do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 23:59, a od dnia 15 lutego 2019 r. od godz. 0:00 

koszt akredytacji wynosi 800 zł netto + należny podatek VAT. 
O zachowaniu określonych terminów decyduje data kompletnego wypełnienia oraz wysłania formularza, o którym mowa w punkcie 4 poniżej. 

3. Opłata akredytacyjna dla podmiotów będących członkami KIGEiT, PIIT i PIKE oraz dla pozostałych podmiotów obejmuje możliwość udziału w panelach 
dyskusyjnych, spotkaniach, warsztatach, jak również możliwość korzystania z posiłków określonych w programie Konferencji. Akredytacja nie obejmuje 
udziału w Wielkiej Gali X Forum Gospodarczego TIME. 

4. O dochowaniu terminów określonych w ust. 2 decyduje data otrzymania przez Organizatora w sposób określony w Regulaminie kompletnie wypełnionego 
formularza, o którym mowa w ust. 5 poniżej. 

5. Celem uzyskania akredytacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.fgtime.pl nie później niż do dnia 2 marca 
2019 roku włącznie. System informatyczny Organizatora automatycznie wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Organizator, w ciągu kilku dni od dnia 
przyjęcia zgłoszenia, wystawi fakturę pro forma w formie elektronicznej (dokument w formacie pdf) i prześle ją na adres poczty elektronicznej podany 
w wypełnionym formularzu.  

6. Umowa o uczestnictwo w konferencji (o akredytację) zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zgłoszenia przez system informatyczny Organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do anulowania akredytacji, jeżeli płatność za akredytację nie zostanie dokonana w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania faktury 
pro forma. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Organizatora. 

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji, bez konieczności ponoszenia należnej opłaty, możliwa jest poprzez przesłanie Organizatorowi rezygnacji pocztą 
elektroniczną na adres fgtime@kigeit.org.pl, najpóźniej do godz. 23:59 dnia 15 lutego 2019 roku. O dochowaniu terminu określonego w zdaniu 
poprzedzającym decyduje data i godzina otrzymania rezygnacji przez Organizatora. 

8. W przypadku otrzymania rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji od godziny 0:00 dnia 15 lutego 2019 roku opłata z tytułu udziału w Konferencji podlega 
zapłacie, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, nie podlega ona zwrotowi. 

9. Do dnia 1 marca 2019 roku włącznie możliwe jest dokonanie zmiany zgłoszonego uczestnika. Zmiana ta jest ważna, jeśli zostanie zgłoszona Organizatorowi 
pocztą elektroniczną na adres fgtime@kigeit.org.pl. 

10. Akredytacja nie upoważnia do prowadzenia przez uczestnika działalności reklamowej lub marketingowej na terenie, na którym odbywa się Konferencja, ani 
w związku z jej przebiegiem. Organizator jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotnej opłaty akredytacyjnej uczestnika 
dopuszczającego się naruszeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym – za każdy przypadek działań naruszających zasady określone w zdaniu 
poprzedzającym. Uprawnienie żądania zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez KIGEiT odszkodowania na zasadach ogólnych w 
części przewyższającej wysokość należnej kary umownej.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Konferencji, o ile nie spowodują one zmiany jej ogólnego charakteru. 
12. Opłata akredytacyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani Gali. Prosimy o wcześniejszą rezerwację noclegów, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. 
13. Ust. 5 Regulaminu określa sposób zawierania umowy o uczestnictwo w konferencji (o akredytację) wyłącznie uczestników zgłaszanych przez osoby lub 

podmioty prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w zakresie bezpośrednio związanym z tą działalnością (przedsiębiorców).  
14. Zawarcie umowy o uczestnictwo w konferencji (o akredytację) z pozostałymi osobami (konsumentami) możliwe jest wyłącznie w siedzibie Organizatora 

(ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa), po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu z Organizatorem terminu jej zawarcia. Uzgodnienie terminu zawarcia 
umowy możliwe jest w sposób dogodny dla konsumenta, w szczególności za pośrednictwem drogi elektronicznej (fgtime@kigeit.org.pl),  

15. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez 
Uczestników lub podmioty ich zgłaszające na wskazane przez nich rachunki bankowe. 

16. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), 
uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług 
dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji. 

17. Spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
18. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.fgtime.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz 

zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem, podmiotem zgłaszającym 
uczestnika a Organizatorem. 

19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 
20. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 ze zm.) Organizator Konferencji nie przekazuje, 

nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika lub 
podmiot zgłaszający są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem. 

21. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504). 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 
23. 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. 
24. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie lub fotografowanie wizerunku uczestnika konferencji oraz na promocyjne 

lub marketingowe rozpowszechnianie tych nagrań lub zdjęć przez KIGEiT. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostan ie sfilmowany 
lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji jako szczegół publicznej imprezy, w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy 
uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 
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