REGULAMIN ZGŁOSZENIA ONLINE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń online na European Circular Retail
Congress (ECRC, dalej zwany: Kongres) organizowany w dniach 27-28 październik 2021 przez firmę
European Conferences United Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 listopada 2002 roku pod numerem KRS
0000132734, NIP 6762228354 (dalej zwana: ECU) oraz warunki uczestnictwa w Kongresie.
2. Koszt uczestnictwa online jednej osoby w Kongresie wynosi*:

Typ firmy
Producenci i
dystrybutorzy FMCG
Dostawcy rozwiązań dla
biznesu
Sieci handlowe (Food i
Non-Food)**

Cena (PLN)
do 25.06.2021

Cena (PLN)
od 26.06.2021
– do 27.08.2021

Cena (PLN)
od 28.08.2021
– do terminu Kongresu

2995

3495

3995

2995

3495

3995

995

1495

1995

Przy rejestracji więcej niż trzech osób z jednej firmy, firma może poprosić o indywidualną wycenę!
* Do cen należy doliczyć podatek: 23% VAT.
** Zakwalifikowanie do grupy sieci handlowych jest możliwe tylko po wcześniejszym kontakcie mailowym
lub telefonicznym.
3. Cena obejmuje nieograniczony dostęp do wszystkich sesji, w tym do przestrzeni networkingowych i
wieczornej Gali. Dodatkowo obejmuje materiały konferencyjne, posiłki serwowane podczas przerw
kawowych i obiadowych, a także uroczystą kolację.
4. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia dostępnego online na stronie https://circular-retail.eu/,
Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia
online, zawierającą i potwierdzającą wszystkie istotne elementy zawartej umowy. Wiadomość e-mail
wysłana do Zgłaszającego stanowi potwierdzenie zawarcia prawnie wiążącej umowy między
Zgłaszającym a ECU i jest równoznaczna z przyjęciem zobowiązań umownych.
5. Faktura pro forma zostanie wystawiona i wysyłana w ciągu 2 dni roboczych po wypełnieniu formularza
zgłoszenia online na podany adres e-mail Zgłaszającego lub inny adres e-mail wskazany w formularzu
zgłoszenia online.
6. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia online w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada
stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia
umowy z ECU.

7. Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu maksymalnie 7 dni od otrzymania faktury pro forma.
Uczestnictwo w Kongresie nie będzie możliwe z razie braku dokonania wpłaty pełnej kwoty z tytułu
uczestnictwa.
8. W przypadku, gdy Zgłaszający dokona rejestracji przed dniem 28.10.2021 r., jednakże nie dokona
wpłaty pełnej kwoty z tytułu uczestnictwa przed dniem 28.10.2021 r., koszt uczestnictwa jednej
osoby w Kongresie wynosi 3995 PLN + 23% VAT.

9. Wpłaty należy dokonać na konto:
Alior Bank S.A., Warszawa, ul. Łopuszańska 38D
Swift Code: ALBPPLPWXXX
Swift Code (8 znaków): ALBPPLPW
Konta bankowe wg waluty:
PLN:

77 2490 0005 0000 4530 2451 8259

EURO:

PL 28 2490 0005 0000 4600 2289 9100

USD:

PL 52 2490 0005 0000 4600 8990 2582

Konto VAT: 65 2490 0005 0000 4612 8120 4356
W tytule przelewu prosimy podać numer faktury pro forma lub faktury VAT.
10. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie na warunkach określonych poniżej.
Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać mailowo na adres
finance@conferences-united.pl.
a) W przypadku rezygnacji do dnia 30.06.2021 r., Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
manipulacyjnej w wysokości 1000 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.
b) W przypadku rezygnacji po dniu 30.06.2021 r., Zgłaszający jest zobowiązany do zapłaty pełnych
kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Zgłaszającym a ECU.
c) W przypadku braku uczestnictwa w Kongresie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w
Kongresie, Zgłaszający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty kosztów uczestnictwa w
wysokości wynikającej z umowy.
11. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Kongresie.

12. Jeśli osoba zgłoszona do udziału w Kongresie przez Zgłaszającego nie może wziąć udziału w Kongresie
osobiście / fizycznie, zostanie jej udostępniona przez ECU możliwość udziału online. W tym celu,
najpóźniej 2 dni robocze przez Kongresem, należy wysłać prośbę o dostęp online na adres
info@conferences-united.pl.
13. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Kongresie może wziąć udział inna osoba z firmy / organizacji
Zgłaszającego, która zostanie wskazana przez Zgłaszającego.
14. Kongres jest planowany wyłącznie jako wydarzenie w formie fizycznej / stacjonarnej i wszystkie
zgłoszenia dotyczą udziału w Kongresie w formie fizycznej / stacjonarnej.
15. Jeżeli pandemia (COVID-19) nie pozwoli na zorganizowanie Kongresu w formie fizycznej / stacjonarnej
(na podstawie przepisów, regulacji i ograniczeń rządowych obowiązujących w danym okresie), ECU
będzie przestrzegać tych przepisów i działać zgodnie z nimi. W odpowiedzi na taką sytuację ECU ma
prawo:
a) zmienić program, miejsce, termin Kongresu oraz anulować Kongres,
lub
b) zmienić format Kongresu z formy fizycznej / stacjonarnej na formę hybrydową lub online.
16. Jakiekolwiek zmiany w Kongresie, które nastąpią z powodów opisanych w punkcie 14 niniejszego
regulaminu, nie zmieniają w sposób automatyczny zobowiązań finansowych Zgłaszającego. W takiej
sytuacji Zespół Działu Finansowego ECU określi politykę obowiązującą w danym okresie, która
zostanie uznana za ostateczną.
17. Jeśli jednostki rządowe lub samorządowe na poziomie lokalnym lub regionalnym ogłoszą stan
wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej (inne niż COVID-19) bez zapewnienia czasu na reakcję ze strony
ECU, ECU zastrzega sobie prawo do zmiany programu i/lub daty Kongresu, jak również do odwołania
Kongresu bez możliwości zwrotu pieniędzy i bez dostosowania się do żądań Zgłaszających.
18. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy należy kierować i będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
miasta siedziby ECU.

