Regulamin udziału w XXII Konferencji IPMA Polska
,, PORTFELE, PROGRAMY, PROJEKTY - ŚWIADOME PODEJŚCIE DO STRATEGII"
7-8 listopada 2019 r.
Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydarzenie jest IPMA Polska z siedzibą w Warszawie (02-516),
ul. Starościńska 1b lok 3, NIP: 957-07-90-601
1) Regulamin udziału w Konferencji reguluje zasady uczestnictwa w Konferencji (w dniach 7-8.11.2019 r.) i Gali
Polish Project Excellence Award (w dniu 7 listopada 2019 r.) oraz kwestie związane z płatnością
i anulowaniem uczestnictwa.
2) Strona wydarzenia: https://konferencia.ipma.pl/ zawiera informacje na temat Konferencji, Prelegentów
i Partnerów, miejsca Konferencji oraz umożliwia dokonanie rejestracji na Konferencję.
3) Uczestnictwo w Konferencji i Gali PPEA jest odpłatne. Koszt udziału (zgodnie z wybranym pakietem) obejmuje:
a.

Pakiet PREMIUM - udział w 2-dniowej Konferencji: uczestnictwo w wykładach, formach
networkingowych w czasie obu dni wydarzenia, uczestnictwo w warsztatach w dniu 8.11.2019 r.,
materiały konferencyjne i pokonferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch. Udział w Gali PPEA
(7.11.2019 r. wieczorem).

b.

Pakiet GOLD - udział w 2-dniowej Konferencji: uczestnictwo w wykładach, formach
networkingowych, w czasie obu dni wydarzenia, uczestnictwo w warsztatach w dniu 8.11.2019 r.,
materiały konferencyjne i pokonferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.

c.

Pakiet GALA -udział w Gali PPEA (7.11.2019 r. wieczorem).

4) Koszt udziału nie obejmuje zakwaterowania i dojazdu - uczestnik pokrywa je we własnym zakresie.
5) Aktualne ceny netto przedstawione są na stronie wydarzenia. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
6) Opłaty konferencyjne należy wnosić na rachunek bankowy IPMA Polska: International Project Management
Association Polska, ul. Starościńska 1 B lok. 3, 02- 515 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska SA: 92 1600 1462
1824 1322 5000 0001
7) Rejestracja osób indywidualnych na Konferencję i Galę odbywa się poprzez formularz rejestracyjny online na
stronie https://konferencia.ipma.pl/. Rejestracja trwa do 28 października 2019 r. do godz. 23:59.
8) Uczestnik poprzez rejestrację oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej akceptuje w pełni niniejszy Regulamin.
9) Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od daty rejestracji uczestnika ewentualnych rabatów
udzielonych uczestnikowi indywidualnemu lub grupom.
10) Warunkiem skorzystania z obniżonych opłat (Early Birds) jest zgłoszenie udziału oraz wniesienie opłaty do
15.09.2019 r.

11) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa stosowane będą następujące zasady zwrotu wniesionych opłat:
a.

przy rezygnacji zgłoszonej do 31.08.2019 r. - IPMA Polska zwróci 100% wniesionej opłaty,

b.

przy rezygnacji zgłoszonej od 1.09.2019 r. do 15.09.2019 r. - IPMA Polska zwróci 50% wniesionej
opłaty,

c.

przy rezygnacji zgłoszonej po 15.09.2019 r. - wniesiona opłata nie zostanie zwrócona przez IPMA
Polska.

12) W przypadku stwierdzenia uczestnictwa w Konferencji osoby niezgłoszonej zgodnie z przedstawionymi
zasadami (poprzez formularz rejestracyjny) i nieuprawnioną do bezpłatnego uczestnictwa, IPMA Polska
obciąży takiego uczestnika opłatą konferencyjną.
13) Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego obniżenia kwoty opłaty konferencyjnej.
14) Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty konferencyjnej dla członków IPMA Polska.
Za członków IPMA Polska uznawane są osoby, które uiściły składkę członkowską za dany okres lub te, które
nabyły tytuł członka z racji zdanego egzaminu IPMA od listopada 2018 roku, deklarując mailowo chęć
przystąpienia do Stowarzyszenia IPMA Polska.
15) W przypadku zapłaty całości kosztów Konferencji za datę sprzedaży uznana będzie data wpłynięcia środków
na rachunek bankowy IPMA Polska.
16) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas
Konferencji.
17) Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencja.
18) Konferencja może być nagrywana i fotografowana przez Organizatora.
19) Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do
nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
a.

gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu;

b.

gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do
zdjęcia.

20) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w XXII Konferencji IPMA
Polska i obowiązują wszystkich uczestników.
21) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

