
REGULAMIN / WARUNKI UCZESTNICTWA

Mobile Trends Conference

Kraków, 21-22 lutego 2013

Park Inn by Radisson, ul. Monte Cassino 2

1. Głównym organizatorem konferencji  Mobile  Trends  Conference  jest  firma 

ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie.

2. Warunkiem uczestnictwa jest  dokonanie  najpóźniej  10 dni przed konferencją 

rejestracji  poprzez serwis  uczestnicy.pl  oraz wpłaty bezpośrednio na konto: 

62 1140 2004 0000 3602 7054 2720 (mBank)  ClickMaster Polska Robert 

Rachwał, ul. Zarzecze 36 lok. 2, 30-134 Kraków, w tytule wpisując: MTC imię 

nazwisko lub zapłaty on-line przez system Płatności24.

3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed datą konferencji.

4. Faktury PRO-FORMA i faktury VAT wysyłane są w czwartek i piątek każdego 

tygodnia. Faktury PRO-FORMA wysyłane są wyłącznie na podany adres e-mail. 

Faktury VAT wysyłane są zgodnie z zaznaczoną opcją w formularzu (pocztą lub 

na adres e-mail).

5. Uczestnik  zobowiązuje  się  do  poprawnego  oraz  zgodnego  ze  stanem 

rzeczywistym wypełniania formularza rejestracyjnego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia 

do formularza rejestracyjnego błędnych danych uczestnika.

7. Organizator  zapewnia  poczęstunki  w  trakcie  konferencji  w  postaci  przerw 

kawowych. Obiad jest dodatkowo płatny. W przypadku chęci zamówienia obiadu 

w wersji wegetariańskiej proszę to zgłosić na adres justyna@mobiletrends.pl.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania partnerom i sponsorom listy 



uczestników (wraz z ich imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, stanowiskiem 

i nazwą firmy) i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących 

udział w konferencji. 

9. Odwołanie zgłoszenia - w przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni 

przed rozpoczęciem konferencji pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 

50% kwoty. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 10 dni 

przed  rozpoczęciem  konferencji  wpłata  na  poczet  uczestnictwa  nie  podlega 

zwrotowi.  W  każdym  czasie  wyznaczyć  można  na  swoje  miejsce  innego 

uczestnika.  Zgłoszenia rezygnacji  należy dokonać pisemnie na adres  e-mail: 

justyna@mobiletrends.pl.

10. Odwołanie konferencji - organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub 

przełożenia  terminu  konferencji  z  przyczyn  niezależnych  oraz  dokonywania 

ewentualnych zmian w programie. Organizator zobowiązuje się do publikacji na 

stronie internetowej aktualnych informacji. W przypadku odwołania konferencji 

zwracamy uczestnikom koszty uczestnictwa.

11. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie na adres e-mail informacji dotyczących 

konferencji,  informacji  handlowej  bądź  marketingowej  wysłanej  przez 

organizatorów  lub  przez  sponsorów  i  partnerów  konferencji,  którym  dane 

zostały udostępnione. W przypadku braku zgody proszę poinformować o tym 

fakcie organizatora wysyłając informację na adres justyna@mobiletrends.pl. 

12. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie na adres e-mail i poprzez SMS informacji 

dotyczących samej konferencji.

13. Organizator  zastrzega  prawo  do  zmiany  hotelu,  w  którym  odbędzie  się 

spotkanie (w obrębie tego samego miasta).

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji regulaminu. 

Kraków, 11 stycznia 2013 r.


