Regulamin Uczestnictwa w wydarzeniu
„Projekt BMS 2019 - Technologia, Integracja, Efektywność”
6-7 listopada 2019, Pałac i Folwark Łochów
1.

Niniejszy

Regulamin

określa

zasady

dokonywania

zgłoszeń

online

oraz

warunki

uczestnictwa

przedsiębiorców w „Projekt BMS 2019 - Technologia, Integracja, Efektywność”, dalej zwanym
wydarzeniem.
2.

Przedsiębiorca może zgłosić jako Uczestnika wydarzenia osobę zaangażowaną w proces podejmowania
decyzji o doborze i realizacji rozwiązań w zakresie inteligentnych systemów zarządzania budynkami,
reprezentująca branżę facility management lub firmę o profilu integrator, instalator systemów BMS,
generalny wykonawca, deweloper. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności zgłoszenia
z profilem uczestnika.

3.

Uczestnikiem wydarzenia nie może być osoba będąca reprezentantem firmy o profilu producent lub
dystrybutor systemów automatyki budynkowej, technologii zarządzania budynkami i systemów AV.

4.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2019 w Pałacu i Folwarku Łochów, Marii Konopnickiej 1 i
10, 07-130 Łochów.

5.

Udział w wydarzeniu jest odpłatny, co określa punkt 11 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem osób
posiadających imienne zaproszenie od Złotego Partnera Projekt BMS 2019, dla których udział jest
bezpłatny.

6.

Udział w wydarzeniu obejmuje: nocleg w pokoju typu twin tj. dwuosobowym, wyżywienie (obiady,
uroczysta kolacja, przerwy kawowe), udział w części merytorycznej, udział w imprezach towarzyszących
i pakiet materiałów konferencyjnych.

7.

Zgłoszenia na wydarzenie można dokonać najpóźniej do 29 października 2019 poprzez poprawne
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.projektbms.pl oraz podanie zgodnych z
rzeczywistymi danych firmy i osobowych.

8.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.projektbms.pl stanowi
akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez Uczestnika na wszelkie zobowiązania
wynikające z regulaminu.

9.

Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne
z oświadczeniem, że dane uczestników zostały podane w oparciu o ich zgodę.

10. Proces zgłoszenia na wydarzenie przebiega na warunkach określonych poniżej:
10.1. po

poprawnym

uzupełnieniu

formularza

Uczestnik

otrzyma

za

pośrednictwem

poczty

e-mail automatyczną wiadomość „Twoje zgłoszenie udziału w wydarzeniu - Projekt BMS 2019”.
W terminie 7 dni roboczych otrzyma Pan/Pani ostateczne potwierdzenie uczestnictwa.
10.2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Uczestnika
w wydarzeniu. W ciągu 7 dni roboczych Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail
potwierdzenie: „Potwierdzenie Twojego udziału w wydarzeniu – Projekt BMS 2019”, które jest
jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Uczestnika w wydarzeniu i oznacza zawarcie umowy na
udział w konferencji.
10.3. Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 10.2. Uczestnik zobowiązany jest do
dokonania opłaty za udział w wydarzeniu. Wysokość opłaty zależna jest od daty dokonania

LOCKUS Sp. z o.o.
31-866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 14, tel. +48 12 2980 800, fax +48 12 2980 801, e-mail: kontakt@lockus.pl
www.lockus.pl
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000023101, o kapitale zakładowym 3.950.000 złotych opłaconym w całości. NIP 679-25-91-757,
REGON 357089377.

płatności, co określa punkt 11. niniejszego Regulaminu. Za datę dokonania
płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Lockus Sp. z o. o.

10.4. Dane do przelewu:
Kwota: zgodna z terminem dokonania płatności, określonym w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.
Tytuł: imię , nazwisko, firma, „Projekt BMS 2019”
Odbiorca: Lockus Sp. z o.o.
Adres odbiorcy: 31-866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 14
Numer konta: Alior Bank SA, 15 2490 0005 0000 4520 8547 1396
11. Udział w wydarzeniu jest odpłatny na następujących warunkach:
11.1. 490 zł netto + 23% VAT na osobę przy dokonaniu płatności do 31 sierpnia 2019 lub do wyczerpania
puli promocyjnych biletów
11.2. 690 zł netto + 23% VAT na osobę przy dokonaniu płatności do 21 października 2019 lub do wyczerpania
puli promocyjnych biletów
11.3. 890 zł netto + 23% VAT na osobę przy dokonaniu płatności do 29 października 2019.
12. Po zaksięgowaniu płatności, o której mowa w punkcie 11 niniejszego Regulaminu, faktura zostanie
wystawiona na dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany danych do faktury,
rosimy o informacje na adres e-mail kontakt@projektbms.pl przed dokonaniem płatności.
13. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu (odstąpienia od umowy) na warunkach
określonych poniżej:
13.1. rezygnacja możliwa jest wyłącznie drogą mailową na adres: kontakt@projektbms.pl lub faxem pod
numerem: +48 12 298 08 01,
13.2. bezkosztowa rezygnacja możliwa jest w terminie do 29 października 2019,
13.3. brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z udziału w wydarzeniu,
13.4. w przypadku rezygnacji bezkosztowej w terminie do 29 października 2019 dokonana wpłata zostanie
zwrócona,
13.5. po terminie 29 października 2019 prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, a Uczestnik ponosi
wszystkie koszty udziału w konferencji określone w Regulaminie i nie przysługuje mu ich zwrot
pomimo nie wzięcia w niej udziału.
14. W przypadku nieobecności na wydarzeniu bez uprzedniej rezygnacji zgodnej z pkt 13 uczestnik zostanie
obciążony opłatą manipulacyjną na następujących zasadach;
14.1. opłata manipulacyjna wynosi 690 PLN + 23% VAT ,
14.2. dokonane uprzednio wpłaty za udział zostają zaliczone na poczet opłaty manipulacyjnej opisanej
w pkt 14.1.
15. Opcjonalny dodatkowy nocleg w Pałacu i Folwarku Łochów w dniu poprzedzającym wydarzenie, czyli 5/6
listopada 2019 płatny jest we własnym zakresie. Rezerwacji w promocyjnej cenie w pokoju dwuosobowym
typu twin można dokonać osobiście poprzez bezpośredni kontakt z Hotelem pod numerem
tel. +48 515 001 069 na hasło „Uczestnik – Projekt BMS 2019” (do wyczerpania dostępnych miejsc).
16. Uczestnik wydarzenia uprawniony jest do udziału w warsztatach organizowanych podczas wydarzenia tj.
panele merytoryczne, panele ekspercie, uzyskuje dostęp do strefy wystawienniczej oraz posiada
zagwarantowany udział w części integracyjnej.
17. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do stawienia się w dniu rozpoczęcia konferencji niezwłocznie w
recepcji konferencyjnej w celu akredytacji, pobrania szczegółowego planu spotkania oraz identyfikatorów.
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18. Podczas

części

merytorycznej

(na

salach

konferencyjnych

i

w

części

wystawienniczej) oraz podczas części integracyjnej w trakcie wydarzenia mogą
przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników i posiadają aktualny
identyfikator zamieszczony w widocznym miejscu. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną
wpuszczone do części obiektu, gdzie odbywa się wydarzenie.
19. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą użyte przy generowaniu faktur i innych dokumentów
płatniczych. Prosimy o podanie poprawnych danych.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie
szkody spowodowane przez Uczestnika, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód
powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
21. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się wydarzenia oraz do odwołania
wydarzenia. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku odwołania
wydarzenia ze swojej winy Organizator zwróci Uczestnikowi dokonane wpłaty za udział.
23. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 12 298 05 83 oraz adresem e-mail
kontakt@projektbms.pl.
24. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego
w przypadku chęci udziału w wydarzeniu proszone są o kontakt pod w/w numerem celem uzyskania
informacji dotyczącej zasad dokonywania zgłoszeń online oraz warunków uczestnictwa w wydarzeniu przez
konsumentów.
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