
obowiązujący od 20 sierpnia 2017 r. 

 

1.1. Organizatorem Konferencji jest Ewa Stelmasiak prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą The Wellness Institute coaching & training Ewa Stelmasiak z głównym 

miejscem prowadzenia działalności oraz miejscem zamieszkania w Józefowie (05-410) 

ul. Jachowicza 3A, NIP: 5212990122, nr telefonu: +48 601 650 016 (dalej: 

„Organizator”). 

 

1.2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Uczestników 

konferencji oraz Organizatora w odniesieniu do organizacji i udziału w organizowanej 

przez Organizatora konferencji „Well-being w biznesie” (dalej: „Konferencja”). 

1.3. Konferencja, odbywa się w Warszawie w Hotelu Sound Garden znajdującym się przy ul. 

Żwirki i Wigury 18 w dniu 3 października 2017 r.  

1.4. Konferencja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Z uwagi na profesjonalny 

charakter poruszanej tematyki Konferencja w sposób szczególny skierowana jest 

przede wszystkim do osób związanych zawodowo z jej tematyką. Zakup biletu udziału 

możliwy jest wyłącznie przez przedsiębiorcę (dalej: „Zgłaszający”), natomiast 

uprawniony jest on do wskazania konkretnej osoby, która będzie obecna na 

Konferencji (dalej: „Uczestnik”). Z uwagi na fakt, że Zgłaszający może prowadzić 

jednoosobową działalność gospodarczą, zapisy Regulaminu dotyczące Uczestnika 

stosuje się wobec niego odpowiednio. 

1.5. W ramach Konferencji odbywają się wykłady naukowo-dydaktyczne, warsztaty, prace 

w grupie oraz wystawa sponsorów zgodnie z planem konferencji dostępnym na stronie 

internetowej konferencji www.wellbeingconference.pl (dalej: „Strona Konferencji”). 

1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w 

Konferencji. 

 

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji Zgłaszający ma obowiązek dokonania rejestracji 

oraz terminowego uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem, o którym mowa w pkt 2.2. 

poniżej na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki 

S.A. o numerze 47 1240 2089 1111 0010 1067 1024. 

2.2. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi: 
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2.2.1. 1.550,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych) brutto, jeśli 

zapłata za Zgłoszenie zostanie zrealizowana w dniach od 20 czerwca 2017 r. do 

5 września 2017 r. 

2.2.2. 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto, jeśli zapłata za 

Zgłoszenie zostanie zrealizowana w dniach od 6 września 2017 r. do 19 września 

2017 r., 

2.2.3. 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto, jeśli 

zapłata za Zgłoszenie zostanie zrealizowana w dniach od 20 września 2017 r. do 

2 października 2017 r. 

2.2.4. Podane w pkt. 2.2.1 - 2.2.3 ceny obejmują udział w Konferencji jednego 

Uczestnika, poczęstunek w trakcie przerw kawowych, obiad i wieczorny koktajl.  

2.3. W celu dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji (dalej: „Zgłoszenie”), Zgłaszający 

ma obowiązek wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na Stronie 

Konferencji (dalej: „Formularz”) poprzez: 

2.3.1. podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska Uczestnika, jego 

telefonu oraz adresu e-mail, firmę/nazwę, numer NIP, adres siedziby lub 

prowadzenia działalności, e-mail firmy.  

2.3.2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konferencji, 

2.3.3. złożenie zobowiązania do pokrycia opłat, o których mowa w pkt. 2.2 

Regulaminu, 

2.3.4. zatwierdzenie uzupełnienia Formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

Zgłoszenie – obowiązek zapłaty”. 

2.4. Jeśli dokonującym Zgłoszenia (płatnikiem) jest przedsiębiorca zaś faktycznie 

uczestniczącym w Konferencji będzie wskazana przez niego osoba fizyczna - Uczestnik, 

dokonujący Zgłoszenia oświadcza, iż jest uprawniony do podania danych osobowych 

tej osoby w celu dokonania Zgłoszenia. 

2.5. Z momentem przesłania Formularza dostępnego na Stronie Konferencji dochodzi do 

zawarcia wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym, a Organizatorem. Z momentem 

przesłania Formularza dochodzi do rezerwacji miejsca na Konferencji. Niezwłocznie po 

dokonaniu Zgłoszenia, lecz nie później niż w terminie trzech dni roboczych Organizator 

prześle na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu fakturę pro – forma.  

2.6. Wpłat należy dokonać w terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury pro-forma, ale nie 

później niż na dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji. Wpłat należy dokonać na 

rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 2.1. Regulaminu w tytule wpisując nr faktury 

pro forma. 

2.7. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez 

Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania Zgłoszenia i odstąpienia od 

zawartej umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu spełnienia świadczenia. 

Prawo odstąpienia wykonywa się poprzez oświadczenie złożone w formie wiadomości 

e-mail przesłanej na adres Uczestnika. Z momentem złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy rezerwacja miejsca na Konferencji przepada.   



2.8. Organizator niezwłocznie wystawi ostateczną fakturę VAT na potwierdzenie 

dokonanych wpłat, które to prześle na adres e-mail Zgłaszającego lub wręczy 

Uczestnikowi najpóźniej w dniu Konferencji. 

2.9. Płatnikiem (adresatem faktury VAT, jak i podmiotem wpisanym na fakturze VAT pro 

forma) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w 

Konferencji zgodnie z danymi podanymi w Formularzu. 

2.10. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym 

zakresie. 

2.11. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 2 października 

2017 r. o godzinie 23:59:59. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa wyłącznie 

osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, jednak w miarę 

dostępności miejsc. 

2.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych 

danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji. 

2.13. Jeśli Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z rabatu/zniżki udzielanego na opłatę 

konferencyjną, może w ramach zakupu jednego biletu wstępu na konferencję 

skorzystać wyłącznie z jednej zniżki, nawet jeśli z różnych tytułów przysługuje mu kilka 

zniżek. Wybór, z której zniżki korzysta Uczestnik należy do Uczestnika. Zniżki nie łączą 

się. 

3.1. Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa jego firmy w Konferencji, na niżej 

określonych zasadach.  

3.1.1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji (odstąpienia od umowy) nie 

później niż 21 dni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator zatrzyma 

kwotę stanowiącą 20% wartości opłaty za udział – wg cen wskazanych w ust. 

2.2, tytułem odstępnego, 

3.1.2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie krótszym niż 21 

dni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator nie zwraca dokonanych 

wpłat. 

Rezygnacja Zgłaszającego z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie 

pisemnej i przesłana listem poleconym na adres prowadzenia działalności Organizatora 

lub na adres e-mail contact@wellbeingconference.pl  

3.2. W przypadku rezygnacji Zgłaszającego z udziału w Konferencji Organizator w terminie 

do 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci uiszczoną przez Zgłaszającego opłatę – na 

zasadach określonych w pkt. 3.1, na wskazany przez Zgłaszającego rachunek bankowy. 

3.3. Zgłaszający jest uprawniony do zmiany danych Uczestnika reprezentującego go na 

Konferencji najpóźniej do dnia 2 października 2017 r. poprzez przesłanie danych 

Uczestnika (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) na adres e-mail 

contact@wellbeingconference.pl Organizator nie gwarantuje, że w wyniku dokonania 

zmiany, identyfikatory i materiały przekazywane przez Organizatora zostaną 

spersonalizowane zgodnie ze zmienionymi danymi nowego Uczestnika.  
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4.1. Wszelkie reklamacje Zgłaszających wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 

formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mailową 

na adres e-mail: contact@wellbeingconference.pl. 

4.2. Organizator odpowie na zgłoszoną reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 

30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi w formie pisemnej, o ile reklamacja 

została zgłoszona w tej formie bądź e-mailem, jeśli reklamację zgłoszono drogą e-

mailową.  

4.3. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie do 5 października 2017 r. 

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Ewa Stelmasiak 

zam. w Józefowie (05-410) ul. Jachowicza 3 A. Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) 

(dalej: „Ustawa”). 

5.2. Administrator na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy ma prawo do przetwarzania 

danych osobowych strony umowy (Zgłaszającego) w celu i zakresie niezbędnym do 

poprawnego wykonania umowy (udziału Uczestnika w Konferencji). 

5.3. Osoba, której dane są przetwarzane ma w każdej chwili prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, może zażądać ich usunięcia lub poprawienia. 

5.4. Każdy podmiot podający swoje dane Organizatorowi czyni to dobrowolnie. Organizator 

nie wymaga podania danych osobowych przez jakąkolwiek osobę. Podanie wszystkich 

wymaganych w Formularzu danych jest jednak niezbędne dla celów realizacji umowy. 

5.5. Jeśli Zgłaszającym jest inny podmiot niż Uczestnik tj. w sytuacji przesłania Zgłoszenia 

przez przedsiębiorcę zgłaszającego wskazaną przez siebie osobę jako Uczestnika, dane 

osobowe tej osoby w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail będą przetwarzane 

zgodnie z Ustawą. Administrator dopełni obowiązku informacyjnego dotyczącego 

danych osobowych wobec tej osoby niezwłocznie, poprzez przesłanie informacji na 

podany w Formularzu adres e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

umożliwienia Uczestnikowi udziału w Konferencji oraz informowania go o zdarzeniach 

związanych z jej organizacją. 

5.6. Organizator zastrzega, iż podczas Konferencji wykonywana będzie dokumentacja 

zdjęciowa i filmowa. Odrębna zgoda na fotografowanie i filmowanie oraz na 

wykorzystywanie wizerunku danej osoby w celu promocji i reklamy Organizatora oraz 

sprawozdawczości z Konferencji będzie możliwa do podpisania przed rozpoczęciem 

Konferencji. 
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6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany daty, godzin, miejsca i 

porządku Konferencji. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie 

drogą e-mailową na adres podany w Formularzu. 

6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na 

wskazane przez nich rachunki bankowe. Organizator nie odpowiada za szkodę wynikłą 

z tego tytułu. 

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

6.4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu 

Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 

poz. 1160). 

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

6.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania 

związane z Konferencją. 

6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 

www.wellbeingconference.pl. 

6.9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w 

dniu ich zamieszczenia na stronie www.wellbeingconference.pl.  

6.10. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w 

Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników/Zgłaszających. 

 

*** 

Organizator niniejszym postanawia zmienić Regulamin konferencji Well-being w biznesie w 

taki sposób, że do § 2 dodaje pkt 2.12 o następującej treści: 

 

„2.13. Jeśli Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z rabatu/zniżki udzielanego na opłatę 

konferencyjną, może w ramach zakupu jednego biletu wstępu na konferencję skorzystać 

wyłącznie z jednej zniżki, nawet jeśli z różnych tytułów przysługuje mu kilka zniżek. Wybór, z 

której zniżki korzysta Uczestnik należy do Uczestnika. Zniżki nie łączą się.” 

§ 2 
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Organizator zmienia terminarz płatności za uczestnictwo w Konferencji, zmieniając pkt 2.2.1-

2.2.3 Regulaminu nadając im treść jak poniżej:  

2.2.1 1.550,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych) brutto, jeśli zapłata za 

Zgłoszenie zostanie zrealizowana w dniach od 20 czerwca 2017 r. do 5 września 2017 

r. 

2.2.2 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) brutto, jeśli zapłata za Zgłoszenie 

zostanie zrealizowana w dniach od 6 września 2017 r. do 19 września 2017 r., 

2.2.3 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto, jeśli zapłata za 

Zgłoszenie zostanie zrealizowana w dniach od 20 września 2017 r. do 2 października 

2017 r. 

§ 3 

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia tj. 20 sierpnia 2017 r. i dotyczy 

zniżek uzyskanych a niewykorzystanych również przed wejściem w życie niniejszego aneksu. 

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie 

*** 

 


