
 

Regulamin Dolnośląskiego Forum Gospodarczego 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Dolnośląskie Forum Gospodarcze zwane w dalszej części Regulaminu – Forum, 

odbędzie się 7 października 2019 r. w Teatrze Miejskim, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 

2. Organizatorem Forum jest FRW Media Group Sp. z o.o. Limanowskiego 15,                            

58-300 Wałbrzych (Instytucja Otoczenia Biznesu) zwany dalej: Organizatorem. 

3. Organizatorem Wspierającym jest Urząd Miejski w Świdnicy, Armii Krajowej 49,             

58-100 Świdnica. 

4. Misją Forum jest szerzenie przedsiębiorczości, zwiększanie wiedzy oraz integrowanie 

przedsiębiorców z całego regionu. Celem tego dialogu jest wskazywanie rozwiązań, które 

będą miały kluczowy wpływ na rozwój Dolnego Śląska oraz usytuowanie regionu w Polsce                           

i Europie.  

5. Głównymi źródłami  finansowania przedsięwzięcia będą wkłady finansowe firm, 

instytucji, samorządów, które obejmą wydarzenie Mecenatem, Partnerstwem. 

6. Dolnośląskie Forum Gospodarcze wspierają Mecenasi i Partnerzy Forum – firmy                        

i instytucje, które podobnie jak Organizatorzy, za priorytet działalności stawiają sobie rozwój          

i promocję postaw przedsiębiorczych. Objęcie Mecenatem i Partnerstwem nad Forum 

następuje po podpisaniu porozumienia z Organizatorem. 

7. W ramach Forum odbędą się sesje plenarne. 

8. Wszystkie informacje dotyczące Forum dostępne będą na stronie internetowej 

Organizatora: www.naszbiznes24.pl  

9. Kontakt do Organizatora: 

FRW Media Group Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 644 70 80,       

tel. 603 60 60 70, e-mail.: biuro@frwmedia.pl 

Biuro czynne w godzinach od 9:00 do 15:00. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Forum z przyczyn od niego 

niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Forum może odbyć                             

się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych 

przez Uczestnika w związku z Forum.  

http://www.naszbiznes24.pl/
mailto:biuro@frwmedia.pl


 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w Forum jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie                                   

za pośrednictwem strony internetowej: www.naszbiznes24.pl.  

2. Zainteresowani uczestnicy zobowiązani są do osobistego wypełnienia formularza 

rejestracyjnego, w którym należy podać dane osobowe, kontaktowe oraz zaakceptować 

Regulamin Forum.  

3. Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. 

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Organizatorzy Forum zastrzegają sobie prawo              

do odmowy przyjęcia zgłoszenia na Forum bez podania przyczyny. 

5. Organizator decyduje o terminie zamknięcia rejestracji. 

6.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 01 października 2019 r. lub do chwili wyczerpania 

liczby miejsc (300). 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Forum skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców, instytucji, kadry 

zarządzającej firm i instytucji, podmiotów ekonomii społecznej, samorządów, osobowości                  

z Dolnego Śląska oraz zaproszonych gości.  

2. Uczestnicy Forum otrzymają imienny identyfikator, który uprawnia do korzystania                   

z całej oferty Forum.   

3. Wstęp do obiektu, w którym odbędzie się wydarzenie, jest możliwy jedynie                         

za okazaniem identyfikatora.  

4. Podczas Forum zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie                           

bez pisemnej zgody Organizatora. 

5. Organizator Forum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników, 

które mogą zostać zgubione, zniszczone bądź skradzione podczas Forum.  

6. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych                                        

z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego. 

 

 

http://www.naszbiznes24.pl/


 

IV. ZASTĘPSTWO I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA  

1. Rezygnacja uczestnika z udziału w Forum wymaga formy pisemnej i musi być 

przesłana na adres e-mail: forum@naszbiznes24.pl w temacie „Rezygnacja”. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Forum złożonej do dnia 01 października              

2019 r. jest ona bezpłatna.  

3. Bezpłatna rezygnacja z uczestnictwa w Forum złożona po 01 października 2019 r. jest 

możliwa tylko po ustaleniu zastępstwa i w przypadku obecności ustanowionej osoby 

zastępującej.  

4. Zastępstwo (ustanowienie osoby zastępującej) jest bezpłatne i wymaga formy 

pisemnej. Musi być przesłane na adres e-mail: forum@naszbiznes24.pl w temacie 

„Zastępstwo”. W treści należy podać dane kontaktowe ustanowionej osoby zastępującej. 

Zastępstwo można ustanawiać do dnia 07 października 2019 r. (włącznie) do godziny 8:30. 

Zgłoszenia nadesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 01 października 2019 r., i nieobecność na 

Forum osoby zgłoszonej bądź nieobecność na Forum ustanowionej osoby zastępującej 

skutkuje wystawieniem przez spółkę FRW Media Group faktury VAT na kwotę 100 złotych 

+ 23% VAT (za każda zgłoszoną osobę). Faktura VAT zostanie wystawiona na osobę 

prawidłowo zgłoszoną, która zgłosiła się osobiście bądź ewentualnie ustanowiła zastępstwo. 

Płatność zostanie przekazana na cele związane z zadaniami realizowanymi przez                                                

FRW Media Group Sp. z o.o. 

V. REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres 

Organizatora w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Forum.  

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania,     

a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany przez 

reklamującego.  

 



 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Forum wyrażają zgodę na przetwarzanie danych, zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz otrzymywanie 

informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) i telefoniczną 

do celów informacyjnych i marketingowych. Podmiot ma prawo do wglądu do swoich 

danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r., czyli datą ogłoszenia go na 

stronie internetowej:  www.naszbiznes24.pl. 

 

 

 

 

 

http://www.naszbiznes24.pl/

