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1.      Postanowienia ogólne 

1.1. Kongres Open Eyes Economy Summit, zwany w dalszej części Regulaminu  

Kongresem, odbywa się w dniach 14-15 listopada 2017 r. 

1.2. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej,  

ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków, NIP 676-22-93-050, 

REGON 120037591, tel. + 48 12 423 76 05 wew. 24, e-mail: biuro@oees.pl, zwana  

w dalszej części Organizatorem. 

1.3. Oficjalna strona internetowa Kongresu znajduje się pod adresem www.oees.pl. 

1.4. Główne wydarzenia Kongresu odbywają się w Centrum Kongresowym ICE Kraków,  

ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, zwanym w dalszej części Obiektem. 

1.5. Uczestnikami Kongresu są w szczególności: 

a) przedstawiciele biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych, 

b) przedstawiciele świata nauki, kultury, polityki, dziennikarze i publicyści, 

c) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich,  

d) eksperci z różnych dziedzin z Polski i Świata. 

1.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Kongresu.  

 

2. Warunki uczestnictwa 

2.1. Warunkiem udziału w Kongresie jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem 

formularza rejestracyjnego oraz dokonanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury pro forma, opłaty akredytacyjnej na wskazany rachunek bankowy. 

2.2. Proces rejestracyjny uczestników Kongresu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem 

formularza rejestracyjnego dostępnego on-line na stronie internetowej Kongresu, 

wskazanej w pkt 1.3. niniejszego Regulaminu. 

2.3. Podczas dokonywania rejestracji w formularzu rejestracyjnym należy:  

a) podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwę instytucji 

którą się reprezentuje lub nazwę uczelni na której się studiuje,  

b) podać dane do faktury, 

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie  

z załączonymi oświadczeniami. 
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2.4. Pomyślne zakończenie procesu rejestracyjnego zostanie potwierdzone odpowiednim 

komunikatem i biletem wstępu przesłanym na adres e-mail podany w formularzu 

rejestracyjnym. Bilet należy wydrukować lub okazać na urządzeniu mobilnym przy 

rejestracji. Do e-maila dołączona zostanie także faktura pro forma będąca podstawą 

do płatności zgodnie z pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.  

2.5. W przypadku rejestracji uczestników w ramach biletu grupowego o których mowa  

w pkt 3.2.b) niniejszego Regulaminu, fakturę pro forma otrzyma wyłącznie osoba 

rejestrująca. Pozostałe osoby zarejestrowane otrzymają tylko potwierdzenie 

rejestracji. 

2.6. Osoba dokonująca rejestracji ma prawo, do dnia 15 października 2017 r. włącznie, do 

zmiany wskazanych danych. Aby dokonać tej zmiany należy skontaktować się  

z Organizatorem drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt 1.2. niniejszego 

Regulaminu. Po upływie tej daty zmiana danych może się odbyć wyłącznie po 

uprzednim wniesieniu opłaty dodatkowej w wysokości 100 PLN brutto. 

2.7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do 

zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych 

miejsc. O wyczerpaniu wolnych miejsc Organizator poinformuje na stronie 

internetowej Kongresu o której mowa w pkt 1.3. niniejszego Regulaminu. 

 

3.       Koszty uczestnictwa i płatności 

3.1. Organizator wyróżnia dwa typy biletów wstępu na Kongres: 

a) normalny – przeznaczony dla wszystkich uczestników, poza uczestnikami 

wymienionymi w pkt 3.1.b) niniejszego Regulaminu, 

b) studencki – przeznaczony dla studentów i uczestników studiów doktoranckich. 

3.2. Organizator wyróżnia następujące rodzaje biletów na Kongres: 

a) indywidualny, 

b) grupowy, 

c) mecenacki. 

3.3. Bilet indywidualny przeznaczony jest dla jednej osoby. 

3.4. Bilet grupowy przeznaczony jest wyłącznie dla grup zorganizowanych w obrębie tej 

samej firmy/instytucji. 

3.5. W ramach biletu grupowego Organizator wyróżnia następujące jego rodzaje: 

a) bilet dla 2 osób, 

b) bilet dla 3 osób, 

c) bilet dla 5 osób. 
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3.6. Bilet mecenacki zawiera jeden bilet indywidualny normalny oraz 10 biletów 

studenckich. Może go nabyć każda osoba chcąca wesprzeć studentów finansując im  

bilet wstępu na Kongres. Mecenas może wskazać do 10 osób którym chce podarować  

bilet lub osoby te zostaną wskazane przez Organizatora spośród członków organizacji 

studenckich współpracujących z Organizatorem. 

3.7. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od rodzaju biletu i wynosi odpowiednio: 

a) bilet indywidualny: 

aa) normalny – 200 PLN (162,60 PLN + 23% VAT), 

bb) studencki – 100 PLN (81,30 PLN + 23% VAT), 
b) bilet grupowy: 

aa) normalny dla 2 osób – 320 PLN (260,16 PLN + 23% VAT), 
bb) normalny dla 3 osób – 480 PLN (390,24 PLN + 23% VAT), 
cc) normalny dla 5 osób – 800 PLN (650,41 PLN + 23% VAT), 

c) bilet mecenacki – 1000 PLN (813,01 PLN + 23% VAT). 
3.8. W ramach Kongresu w dniu 14 listopada 2017 r. organizowany jest spektakl „Chopin 

bez fortepianu”. Osoba, która dokonała rejestracji na Kongres ma prawo dokonać 

zakupu biletu wstępu na spektakl w cenie ulgowej 20 PLN (18,52 PLN + 8% VAT). 

Zakupu biletu o którym mowa powyżej można dokonać: 

a) jednocześnie z kupnem biletu wstępu na Kongres, 

b) w późniejszym terminie, na podstawie 4 cyfrowego kodu zamieszczonego na 

bilecie wstępu na Kongres, do wyczerpania limitu miejsc. 

3.9. Opłata za bilet wstępu na Kongres obejmuje następujące świadczenia: 

a) udział we wszystkich częściach programowych Kongresu,  

b) imienny Identyfikator, 

c) pakiet materiałów konferencyjnych, 

d) lunch w dniach 14 i 15 listopada 2017 r., 

e) przerwy kawowe w dniach 14 i 15 listopada 2017 r., 

f) udział w mid-party w Forum Przestrzenie w Krakowie w dniu 14 listopada 2017 r. 

g) wstęp na wystawę „Net Art”,  

h) możliwość zakupu ulgowego biletu wstępu na spektakl, o którym mowa w pkt 

3.8. niniejszego Regulaminu, 

i) zniżki na pobyt we wskazanych przez Organizatora hotelach. 

3.10. Płatnikiem (odbiorcą faktury) jest podmiot wskazany przez Uczestnika w formularzu 

rejestracyjnym.  

3.11. Uczestnik zobowiązany jest do wskazania płatnika faktury (odbiorcy faktury) na 

którego dokument będzie wystawiony. Uczestnik może dokonać zmiany płatnika  
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w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Informację z prośbą o zmianę płatnika 

należy przekazać drogą e-mailową, na adres o którym mowa w pkt 1.2. niniejszego 

Regulaminu. W informacji musi być wskazany numer faktury, dotychczasowe 

oznaczenie płatnika, nazwa nowego płatnika, imię i nazwisko Uczestnika Kongresu.  

3.12. Wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury 

VAT bez podpisu odbiorcy oraz wysłania jej wyłącznie na adres e-mail wskazany  

w formularzu rejestracyjnym.  

3.13. W uzasadnionych przypadkach i na pisemną prośbę płatnika istnieje możliwość 

wystawienia faktury w formie papierowej w terminie do 30 dni od daty dokonania 

opłaty. 

3.14. Rozliczenia transakcji będą przeprowadzane: 

a) kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem systemu płatności on-line 

Payu.pl lub 

b) przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze  

ING Bank Śląski S.A. nr 91 1050 1445 1000 0090 8000 6902. 

 

4.       Organizacja i bezpieczeństwo 

4.1. Wstęp do Obiektu, w którym odbywają się wydarzenia programowe Kongresu mają 

wyłącznie Akredytowani uczestnicy Kongresu. 

4.2. Uczestnik staje się Akredytowanym uczestnikiem Kongresu po potwierdzeniu 

akredytacji w recepcji Kongresu oraz pobraniu imiennego Identyfikatora, o którym 

mowa w pkt 3.9.b) niniejszego Regulaminu. 

4.3. Uczestnik Kongresu, rejestrujący się w ramach typu „bilet indywidualny studencki” 

zobowiązany jest w trakcie potwierdzania akredytacji w recepcji, do okazania 

aktualnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej. 

4.4. Akredytowany uczestnik Kongresu zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu 

Identyfikatora przez cały czas pobytu w Obiekcie, w którym mowa w pkt 1.4. 

niniejszego Regulaminu i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę 

przedstawiciela Organizatora. 

4.5. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego Identyfikatora nie będą wpuszczane do 

Obiektu. Osoby te są zobowiązane na żądanie przedstawiciela Organizatora do 

niezwłocznego opuszczenia Obiektu. 

4.6. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój Identyfikator mogą otrzymać 

duplikat Identyfikatora zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Organizatora. 

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane 

w trakcie wydarzeń programowych Kongresu. 
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4.8. Akredytowany uczestnik Kongresu jest zobowiązany do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na 

terenie Obiektu. Dokumenty zawierające powyżej wspomniane zasady i przepisy 

dostępne są na stronie internetowej Obiektu pod adresem 

http://www.icekrakow.pl/download/download.  

4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Akredytowanych uczestników 

Kongresu, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania 

Kongresu. 

4.10. Akredytowany uczestnik Kongresu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 

dokonane przez niego zniszczenia i szkody w trakcie trwania Kongresu. 

4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi 

będące następstwem działań siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie 

bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Organizatora, które 

zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora,  

a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć 

poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

 

5.      Rezygnacja z uczestnictwa 

5.1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie może nastąpić wyłącznie w drodze 

oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną, faksem lub listem poleconym na adres 

Organizatora o którym mowa w pkt 1.2. niniejszego Regulaminu.  

5.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów 

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, 

Uczestnik będący konsumentem może zrezygnować z udziału w Kongresie bez 

podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Rezygnacja z udziału w Kongresie 

przez osoby inne niż konsument odbywa się na zasadach dotyczących konsumentów.  

5.3. Organizator, w przypadku dokonania rezygnacji na warunkach określonych w pkt 5.2. 

niniejszego Regulaminu zwraca uczestnikowi całość zapłaconej kwoty na konto 

bankowe, z którego płatność została dokonana. 

5.4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie, w terminie późniejszym niż 

14 dni od daty rejestracji, zwrot wpłaconej kwoty następuje na poniższych warunkach 

(decyduje data wpływu rezygnacji o której mowa w pkt 5.1. niniejszego Regulaminu): 

a) rezygnacja złożona w terminie do 15 września 2017 r. – zwrot pełnej opłaty na  

konto bankowe, z którego płatność została dokonana, 

b) rezygnacja złożona w terminie do 15 października 2017 r. – zwrot 50 % opłaty na  

konto bankowe, z którego płatność została dokonana, 
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c) rezygnacja złożona w terminie po 15 października 2017 r. – uczestnikowi nie 

przysługuje prawo zwrotu opłaty. 

 

6.      Reklamacje 

6.1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym lub  

e-mailem na adres Organizatora o którym mowa w pkt 1.2. niniejszego Regulaminu,  

w terminie 7 dni od dnia zakończenia Kongresu. 

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres 

wskazany przez reklamującego. 

 

7.      Oświadczenia i zgody  

7.1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego 

wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach – zgodnie z ustawą z dnia 

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 

631, z późn. zm.), na potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia 

oraz dla celów promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością Organizatora.  

7.2. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie jego danych osobowych zamieszczonych w formularzu 

rejestracyjnym przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą  

w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 10b/10, 31-511 Kraków, w celu rejestracji  

i archiwizacji danych uczestnika Kongresu, w myśl przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926  

z późn. zm.) – zgoda obligatoryjna;  

b) przetwarzanie jego danych osobowych zamieszczonych w formularzu 

rejestracyjnym przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą  

w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 10b/10, 31-511 Kraków, w celach 

marketingowych, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.  

z 1997r. nr 133, poz. 883 – zgoda fakultatywna. 

7.3. Uczestnik Kongresu oświadcza, że dane podał dobrowolnie i został poinformowany  

o przysługującym mu prawie dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gospodarki i Administracji 

Publicznej. 

7.4. Uczestnik Kongresu, który dokonuje rejestracji w ramach biletów grupowych 

oświadcza, że ma prawo do dysponowania danymi osób rejestrowanych. 
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7.5. Uczestnik Kongresu oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu 

rejestracyjnym są zgodne z prawdą. 

7.6. Zarejestrowanie się jako Uczestnik Kongresu jest potwierdzeniem zapoznania się  

i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

8.      Postanowienia końcowe 

8.1. Organizator ustala program Kongresu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także 

w dniach, w których odbywa się Kongres, w tym ma prawo do zmian rozkładu 

czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. 

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Kongresu  

z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania Kongresu Organizator 

dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na konto bankowe,  

z którego płatność została dokonana. 

8.3. Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz noclegu uczestników Kongresu. 

8.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą w pierwszej 

kolejności rozpatrywane na drodze polubownej. 

8.5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu. 

8.6. W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst Regulaminu  

w języku polskim. 

8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

8.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą 

w życie z dniem podpisania zaktualizowanej treści Regulaminu. 

 

Kraków, 1 września 2017 r. 

 

 


