
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI WEBCON DAY 2022 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób biorących udział w konferencji WEBCON 

DAY 2022 (zwanej dalej Konferencją lub Wydarzeniem), organizowanej w dniu 26 

października 2022 w Centrum Kongresowym ICE Kraków, przez WEBCON Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie (30-393), ul. Babińskiego 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa  Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000349649, posiadającą: NIP: 

6762414097, REGON: 121153997, kapitał zakładowy 55.500 zł, (zwaną dalej Organizatorem). 

2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konferencji, warunki jakie powinien spełniać 

Uczestnik oraz zasady rezygnacji z uczestnictwa. 

3. Uczestnikami Konferencji mogą być obecni lub przyszli klienci WEBCON, 

przedstawiciele sieci partnerskiej oraz inne osoby zaproszone, których zgłoszenie 

zostało zweryfikowane przez WEBCON.  

4. Liczba uczestników jest ograniczona. 

 

Rejestracja udziału w Konferencji 

1. W celu wzięcia udziału w Konferencji Uczestnik na obowiązek dokonania rejestracji 

poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Wydarzenia oraz 

terminowego uiszczenia opłaty. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wskazanym 

przez Organizatora. Po upływie tego terminu rejestracja będzie możliwa za 

pośrednictwem maila webconday@webcon.com w miarę dostępności miejsc. 

3. Rejestracja na Wydarzenie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora 

o poprawności jej przebiegu i otrzyma fakturę VAT.  

5. Faktury VAT są wystawione na dane podmiotu wskazanego w zgłoszeniu, bez 

wskazania danych Uczestnika (imię, nazwisko). 

6. Po terminowym opłaceniu faktury Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą mailową 

na wskazany w zgłoszeniu adres, Bilet uprawniający do uczestnictwa w Konferencji. 

7. Okazanie biletu jest warunkiem wejścia na teren Wydarzenia”. 

8. Nie jest dozwolona odsprzedaż lub odstąpienie biletu osobie innej niż wskazana 

w zgłoszeniu, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z Organizatorem. 

9. Wszelkie zmiany danych Uczestników prosimy kierować na adres 

webconday@webcon.com nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji 

10. Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona. O dostępności miejsc uczestnicy 

zostaną poinformowani po dokonaniu rejestracji. 
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Opłaty 

1. Udział w Konferencji jest płatny. 

2. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo zamieszczona jest na stronie 

internetowej Wydarzenia pod adresem www.webcon.com/pl/webcon-day. 

3. Opłatę za uczestnictwo należy dokonać na konto wskazane przez Organizatora 

w terminie określonym na fakturze VAT. 

4. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji we wskazanym terminie 

skutkować będzie anulowaniem zgłoszenia, bez ponoszenia przez Organizatora 

jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.  

5. Koszt udziału w Konferencji nie uwzględnia dodatkowych kosztów dojazdu 

i zakwaterowania, które Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

 

Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Rezygnacji z udziału w konferencji Uczestnik może dokonać w formie pisemnej na 

adres webconday@webcon.com, nie później niż do dnia 17 października 2022. 

2. W przypadku rezygnacji, Organizator w terminie do 14 dni dokona korekty 

dokumentów sprzedaży oraz zwrotu uiszczonych opłat.  

3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w punkcie 1 lub w sposób niezgodny 

z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa 

w Konferencji. 

4. W przypadku braku możliwości przybycia i poinformowaniu Organizatora o tym fakcie 

na co najmniej 7 dni przed Konferencją, istnieje możliwość zmiany Uczestnika, 

reprezentującego tę samą firmę.   

 

Przepisy Porządkowe 

1. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących 

zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz 

wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Kongresowego ICE 

Kraków. 

2. Uczestnicy Konferencji mogą przebywać na terenie Konferencji tylko w godzinach 

otwarcia oznaczonych przez Organizatora. 

3. W miejscu organizowanego Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia 

i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji 

chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, 

uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób 

oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków 

odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów 

elektronicznych (poza miejscami do tego wyznaczonymi) , zachowania niezgodnego 

z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego. 
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Przepisy Końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej 

wydarzenia www.webcon/com/pl/webcon-day 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zapisów Regulaminu. 

3. Wprowadzenie zmian w regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności 

polegających na zmianie godzin wystąpień lub osób prowadzących. 

5. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego 

niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo 

przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia. 

6. W przypadku odwołania Wydarzenia opłaty uiszczone przez Uczestnika zostaną 

zwrócone w ciągu 14 dni na konto, z których opłata zostały dokonane, a dokumenty 

sprzedaży podlegać będą korekcie.  

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy 

prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. 
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