Regulamin
Dolnośląskiego Forum Gospodarczego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dolnośląskie Forum Gospodarcze - zwane w dalszej części Regulaminu – Forum, odbędzie się 15
września 2017 r. w Zamku Książ, Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych.
2. Organizatorem Forum jest spółka pod firmą FRW Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
ul. Limanowskiego 15 (Instytucja Otoczenia Biznesu) wraz z portalem www.naszbiznes24.pl w ramach
realizacji celów leżących u podstaw powołania Spółki FRW Media Group, w których priorytetowe
znaczenie odgrywają rozwój i promocja postaw przedsiębiorczych.
3. Misją Forum jest szerzenie przedsiębiorczości, zwiększanie wiedzy oraz integrowanie
przedsiębiorców z regionu Dolnego Śląska. Celem prowadzonego na Forum dialogu jest wskazywanie
rozwiązań, które będą miały kluczowy wpływ na rozwój Dolnego Śląska oraz usytuowanie regionu w
Polsce i Europie.
4. Głównymi źródłami finansowania przedsięwzięcia będą: wkłady finansowe firm, instytucji,
samorządów, które obejmą wydarzenie mecenatem, sponsoringiem bądź partnerstwem.
5. W ramach Forum odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty, Organizator zastrzega sobie prawo do
ustalenia programu Forum, a także prawo do wprowadzania zmian w programie.
6. Wszystkie informacje dotyczące Forum dostępne będą na stronie internetowej Organizatora:
www.naszbiznes24.pl,
7. Kontakt do Organizatora:
Iwona Petryla, tel. 603 60 60 70,
e-mail.: forum@naszbiznes24.pl
II. MECENASI, SPONSORZY I PARTNERZY FORUM
1. Dolnośląskie Forum Gospodarcze wspierają Mecenasi, Sponsorzy i Partnerzy Forum – firmy i
instytucje, które, podobnie jak FRW Media Group Sp. z o. o., za priorytet działalności stawiają sobie
rozwój i promocję postaw przedsiębiorczych. Objęcie mecenatu, sponsoringu bądź partnerstwa nad
Forum następuje po podpisaniu porozumienia z Organizatorem.

III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w Forum jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej
www.naszbiznes24.p.
2. Zainteresowani Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym
należy podać dane osobowe, kontaktowe, zaznaczenie jednego z trzech wariantów uczestnictwa oraz
zaakceptowanie regulaminu Forum.
3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator Forum zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia zgłoszenia udziału w Forum bez podania przyczyny.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 września 2017 r., jednakże Organizator zastrzega sobie
prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.
IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Forum skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej,
samorządowców, ludzi kultury, polityków, znanych osobowości z Dolnego Śląska oraz zaproszonych
gości.
2. Uczestnicy Forum otrzymają imienny identyfikator, który uprawnia do korzystania z całej oferty
merytorycznej Forum.
3. Wstęp do obiektu, w którym odbędzie się Forum, jest możliwy jedynie za okazaniem
identyfikatora.
4. Podczas Forum zabronione jest nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody Organizatora.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników, w tym za ich
zagubienie, zniszczenie bądź kradzież.
6. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody
przez siebie wyrządzonej.
V. INFORMACJE O PAKIETACH
1. Uczestnictwo w Pakiecie Merytorycznym jest bezpłatne. Pakiet merytoryczny obejmuje udział w
konferencji oraz warsztatach.
2. Uczestnictwo w Pakiecie Premium jest płatne, przy czym opłata zostanie przeznaczona na cele
związane z organizacją przedsięwzięcia, w szczególności zapewnienie Uczestnikom cateringu oraz

atrakcji turystycznych. Koszt Pakietu Premium to 200 zł + 23% VAT. Pakiet obejmuje rezerwacje
miejsca w 1 lub 2 rzędzie w Sali Plenarnej (Sala Balowa). Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Odrębnie płatny jest także nocleg ze śniadaniem na terenie Zamku Książ.
ZAWARTOŚĆ PAKIETU

MERYTORYCZNY
(BEZPŁATNY)

PREMIUM
200 zł netto

NOCLEG ZE ŚNIADANIEM
Zamek Książ w Wałbrzychu*

UCZESTNICTWO W FORUM

X

X

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
W FORUM

X

X

BUFET KAWOWY

X

X

LUNCH

X

X

Bezpłatny parking*
Pokój 1-osobowy (160zł brutto)

X
X

14/15.09.2017 (czwartek/piątek)
Pokój 2-osobowy (250zł brutto)

X

14/15.09.2017 (czwartek/piątek)
Pokój 1-osobowy (160zł brutto)

X

15/16.09.2017 (piątek/sobota)
Pokój 2-osobowy (250zł brutto)

X

15/16.09.2017 (piątek/sobota)

*Ze względu na uwarunkowania obiektu (Zamek Książ) dostępność miejsc parkingowych i
noclegowych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zapełnienia obiektu,
Organizator może wskazać inne miejsca noclegowe w pobliżu.

4. Po zakończonym procesie rejestracji Organizator przesyła na adres Uczestnika potwierdzenie
uczestnictwa. Dodatkowo Uczestnicy, którzy wybrali Pakiet Premium, nocleg ze śniadaniem,
otrzymają dokument pro-forma, który należy opłacić w ciągu 3 dni od daty jego wystawienia (jednak
nie później niż do dnia 14 września 2017). Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Organizatora oraz w

przypadku, o którym mowa w punkcie VI.4, zostanie wystawiona faktura VAT oraz przesłana na adres
pocztowy Uczestnika.
VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Forum wymaga przesłania na adres e-mail:
forum@naszbiznes24.pl oświadczenia w tym zakresie. Wiadomość winna być opatrzona tytułem:
„Rezygnacja”.
2. Brak uiszczenia wpłaty, o której mowa w punkcie V.2 lub V.3 do dnia odbycia Forum nie jest
równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z uczestnictwa w Forum.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w Forum złożona do dnia 08 września 2017 r. jest dla Uczestnika
bezpłatna.
4. Rezygnacja z uczestnictwa w Forum dokonana po dniu 08 września 2017 r lub nieobecność
Uczestnika na Forum skutkuje:
A. wobec Uczestników korzystających z Pakietu Premium, noclegu ze śniadaniem- koniecznością
uregulowania należności za zadeklarowany udział w Forum,
B. wobec Uczestników korzystających z Pakietu Merytorycznego – koniecznością uregulowania opłaty
manipulacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych + 23% VAT (za każdą zgłoszoną osobę), na podstawie
wystawionej przez Organizatora faktury VAT. Powyższa opłata zostanie przekazana na realizację
celów leżących u podstaw powołania Spółki FRW Media Group jako Instytucji Otoczenia Biznesu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia Forum z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku nie mają zastosowania opisane powyżej skutki niedochowania
terminu złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Forum. Jednocześnie Organizator zastrzega, że nie
pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku ze zmianą terminu odbycia
Forum.
VII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora
w terminie 7 dni od dnia zakończenia Forum.
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia ich doręczenia,
poprzez udzielenie pisemnej odpowiedzi na adres wskazany przez reklamującego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy Forum wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz
handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) do celów
informacyjnych marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez FRW Media Group Sp. z
o.o. na potrzeby działań marketingowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych.
2. Uczestnicy Forum zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażają zgodę na nieodpłatne
utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych z ich wizerunkiem
podczas Dolnośląskiego Forum Gospodarczego. Oświadczają, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z
wykorzystaniem zdjęć i nagrań z ich wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich
na stronie internetowej Organizatora – frwmedia.pl, naszbiznes24.pl, frw.pl a także informacjach
prasowych rozsyłanych do mediów. Oświadczają, że są pełnoletni i nieograniczeni w zdolności do
czynności prawnych oraz, że zapoznali się z powyższą treścią i w pełni ją rozumieją.
3. Przekazanie Organizatorowi wizytówki podczas Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz handlowych drogą telefoniczną,
pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) do celów informacyjnych
marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez FRW Media Group Sp. z o.o. na potrzeby
działań marketingowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe
mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017r., tj. datą ogłoszenia go na stronach
internetowych www.naszbiznes24.pl oraz www.frw.pl

