Regulamin uczestnictwa dla Partnerów i Wystawców
Konferencja Estetyczna
29 maja 2020 r. Wrocław

I.
II.

Nazwa konferencji: Konferencja Estetyczna
Termin i miejsce: 29 maja 2020r. Centrum Konferencyjne przy Hali Stulecia, ul.
Wystawowa 1, 51-618, Wrocław, sala różowa.

III.

Organizator: Indygo Zahir Media, Wydawca czasopisma Kosmetologia Estetyczna

IV.

Uczestnicy konferencji:
Prelegenci – osoby zaproszone przez Organizatora w celu wygłoszenia wykładu.
Prelegenci za swój udział w konferencji nie otrzymują wynagrodzenia finansowego.
Prelegenci mają status gościa konferencji. Organizator bezpłatnie zapewnia
prelegentom w dniu konferencji wyżywienie oraz nocleg dla wybranych osób, po
uprzednim ustaleniu.
Komitet Naukowy – grupa osób zaproszona przez Organizatora konferencji, która
czuwa nad poprawnym przebiegiem. Członkowie Komitetu Naukowego za swój
udział w konferencji nie otrzymują wynagrodzenia finansowego.
Członkowie Komitetu Naukowego mają status gościa konferencji. Organizator
bezpłatnie zapewnia Członkom Komitetu Naukowego w dniu konferencji wyżywienie
oraz nocleg dla wybranych osób, po uprzednim ustaleniu.
Słuchacze – osoby, które drogą kupna-sprzedaży nabyły bilet lub otrzymały go jako
wygraną w konkursie organizowanym przez Organizatora.
Partnerzy – osoby i firmy, które będą mogły na terenie miejsca Konferencji
zaprezentować swoje materiały promocyjne oraz prowadzić sprzedaż i rozmowy
handlowe z uczestnikami konferencji. Udostępnienie powierzchni dla partnerów jest
usługą płatną ze strony Partnera na rzecz Organizatora.

V.

Sposób organizacji prelekcji
1.

2.

Konferencja jest organizowana przez: Indygo Zahir Media z siedzibą:
Wrocław, ul. Miernicza 22, 50-435.
Konferencja odbywa się poza obszarem prowadzenie działalności firmy.
Konferencja ma charakter wykładów teoretycznych połączonych z pokazami
oraz multimedialnymi prezentacjami.

3.

4.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: daty i miejsca konferencji,
czasu trwania konferencji, zmiany prelegentów, zmiany tematyki wykładów
lub zmiany kolejności wykładów w harmonogramie.
Wykładom towarzyszy wystawa partnerów konferencji.
Za treści umieszczane i przekazywane na wystawie partnerów każdy partner
odpowiada indywidualnie.

VI.

Informacje, prawa i obowiązki Partnerów i Wystawców
1. Informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej
www.konferencjaestetyczna.com
2. Ofertę dla Partnerów / Wystawców można otrzymać kontaktujące się drogą
mailową na wskazane adresy mailowe usostępnione na stronie
www.konferencjaestetyczna.com
3. W konferencji może wziąć udział każda osoba/firma, która zawarła umowę z
przedstawicielami Organizatora konferencji.
4. O uczestnictwie w konferencji decyduje zgłoszenie przyjęte przez
Organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od Partnera
Wystawcy.
5. Partner/Wystawca zobowiązany jest do zarejestrowania się w dniu konferencji,
na wydzielonym stanowisku recepcji oraz zaaranżowaniu przeznaczonej dla
niego powierzchni. Godziny możliwości przybycia na miejsce zostaną podane
w terminie do 1 maja 2020.
6. Po zakończeniu konferencji Partner/Wystawca zobowiązany jest pozostawić
stoisko w zastanym stanie.
7. Organizator wyznacza miejsce wystawiennicze każdemu
Partnerowi/Wystawcy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do naboru ilości Partnerów i Wystawców
wg własnego uznania, zgodnie z planem pomieszczenia.
9. Organizator drogą mailową przedstawi miejsce wystawiennicze do akceptacji
partnera/Wystawcy.
10. Partnerzy i Wystawcy mogą prowadzić rozmowy handlowe oraz prezentacje
na swoich stoiskach.
11. Partnerzy i Wystawcy mogą prowadzić sprzedaż swoich produktów na swoich
stoiskach.
12. Organizator przewiduje w programie 3 przerwy w trakcie, których uczestnicy
konferencji będą mogli odwiedzić stoiska Partnerów i Wystawców.
13. Za treści prezentowane oraz przedstawiane na stoiskach odpowiedzialność
ponoszą Partnerzy i Wystawcy
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
stoiskach bez opieki Partnerów/Wystawców.
15. W ramach działań medialnych promujących konferencję Partner/Wystawca ma
obowiązek przesłać do swojego opiekuna potrzebne materiały, zgodnie z
wyznaczonym terminem.
16. Partner/Wystawca zobowiązany jest wyznaczyć ze swojej strony osobę
odpowiedzialną za kontakt z przedstawicielem Organizatora.

VII.

Wysokość opłaty za uczestnictwo
1. Opłaty za udział w konferencji ustalone są przez Organizatora na podstawie
kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia konferencji.
2. Ceny oferty dla Partnerów i Wystawców:
Partner Premium – cena 3800 zł netto
Wystawca – cena 1980 zł netto
Partner – cena 800 zł netto
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w ramach akcji
specjalnych, promocyjnych, indywidualnych.
Szczegóły każdej z ofert podane są w Załączniku 1 – Oferta dla Partnerów i
Wystawców.
3. Sprzedaż powierzchni jest prowadzona przez przedstawicieli Organizatora.
Każdemu Partnerowi i Wystawcy zostanie przydzielony Opiekun ze strony
Organizatora.

VIII.

Odwołanie konferencji
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeżeli:
- wymagana lub określona przez Organizatora liczba uczestników nie zostanie
osiągnięta
- nastąpiła inna okoliczność, uniemożliwiająca przeprowadzenie konferencji.
2. W przypadku odwołania konferencji Organizator zobowiązany jest do
poinformowania w sposób indywidualny wszystkich: prelegentów,
zaproszonych gości, uczestników, partnerów, wystawców.
3. W przypadku odwołania konferencji Organizator zobowiązuje się do zwrotu
wpłaconych należności wszystkim Partnerom.
Zwrot nastąpi na indywidulane konta bankowe uczestników, z których
dokonali opłaty.

IX.

Odpowiedzialność
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i zorganizowanie
konferencji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dojazd oraz odjazd uczestników
konferencji
3. Za przygotowane i podane posiłki odpowiedzialności ponosi właściciel
wynajętego obiektu oraz firma cateringowa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiane samochody oraz
materiały i rzeczy osobiste będące własnością uczestników oraz partnerów.
5. Organizator nie ponosi opłat za miejsca parkingowe dla
Partnerów/Wystawców na czas trwania konferencji.
X.

Zasady uczestnictwa i ochrona danych osobowych
1. Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w konferencji wyraża zgodę
na uwiecznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonywanych
podczas konferencji oraz na ich publikację na profilach społecznościowych,
materiałach promocyjnych oraz stronie internetowej Organizatora, bez
wynagrodzenia.
2. Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w konferencji wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
konferencji.

XI.

Postanowienia ogólne
W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

