
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Organizatorem Konferencji Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu (zwanej dalej Konferencją), która 
odbędzie się w dniach 10-11 października 2018  w EXPO Kraków, jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie 31-586, ul. Galicyjska 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000192313, NIP: 676-10-50-090, Regon: 350952838, KZ: 921.000,00 
zł (zwana dalej Organizatorem). 

2. Warunkiem udziału w Konferencji Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu jest zakup biletu poprzez 
przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie wpłaty 
maksymalnie w ciągu 7 dni od rejestracji. 

3. Wpłaty można dokonać poprzez system DotPay lub przelew internetowy na podstawie wygenerowanej 
faktury proforma. 

4. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji spowoduje automatyczną anulację zgłoszenia. 

5. Cena biletu uwzględnia: identyfikator - upoważniający do udziału w dwudniowej Konferencji oraz do 
wstępu na Targi MAINTENANCE / SyMas 2018, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, imienny 
certyfikat oraz katalog targowy. 

6. Niższa cena za uczestnictwo w Konferencji obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika 
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 30.08.2018 
(obowiązuje data wysłania przelewu). Od 01.09.2018 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo 
w Konferencji. 

Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa 
oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.  

7. Uczestnik uprawniony do zniżki z tytułu statusu studenta jest zobowiązany do przesłania kopii 
legitymacji studenckiej po dokonaniu rejestracji, na adres miernikiewicz@targi.krakow.pl.  

8. Organizator Konferencji nie przyjmuje zwrotów opłaconych biletów.  

9. W przypadku, gdyby Konferencja nie odbyła się z winy Organizatora, Uczestnikom przysługuje zwrot 
wpłaconej kwoty. 

10. W przypadku niemożności uczestnictwa w Konferencji, Uczestnik może wyznaczyć zastępstwo. 
Prosimy wówczas o niezwłoczne powiadomienie Organizatora. 

11. Certyfikaty uczestnictwa w Konferencji Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu będą wydawane po 
zakończeniu spotkania w punkcie rejestracji. 

12. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz utrwalania jej 
przebiegu w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków Uczestników w celu 
ich wykorzystania w publikacjach i materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronach 
internetowych i portalach społecznościowych.  

13. Zapłata za udział w Konferencji każdorazowo zostanie udokumentowana fakturą VAT, którą można 
pobrać z Panelu Klienta.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych – 
w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.mtc.krakow.pl. 

15. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Uczestnika niniejszych warunków. 
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