Regulamin uczestnictwa w Business Speed Dating
podczas Międzynarodowych Targów Paliwowych Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2018
1.Informacje ogóle

3.3. Płatność za udział w BSD Sprzedawca uiszcza w terminie 7 dni od dnia
przesłania Sprzedawcy faktury proforma na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
3.4. Zapłata jest dokonana z chwilą uznania kwoty na rachunku bankowym
Organizatora.
3.5. Brak dokonania płatności we wskazanym terminie upoważnia
Organizatora do odstąpienia od umowy.
3.6. Po zatwierdzeniu Zgłoszenia udziału BSD Organizator wystawi fakturę
proforma na kwotę równą 100 % wartości świadczenia wskazanego w
Zgłoszeniu udziału BSD. Wpłata zostanie potwierdzona wystawieniem
faktury VAT.

1.1. Business Speed Dating to krótkie spotkania, których uczestnikami
(dalej „Uczestnik”) są przedstawiciele stacji paliw (dalej „Kupcy”)
i przedstawiciele dostawców produktów i usług dla stacji paliw (dalej
„Sprzedawcy”).
1.2. Organizatorem Business Speed Dating, dalej zwanych „BSD” jest 4.Organizacja BSD
Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 4.1. Organizator ustala harmonogram, kolejność i uczestników
46A/10 (53-674), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
poszczególnych spotkań, których dobiera spośród zgłoszonych
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaUczestników.
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000394474.
4.2. Organizator planuje dwie sesje spotkań BSD w dniu 26 września
1.3. BSD odbędą się w ramach Międzynarodowych Targów Paliwowych 2018 r.
Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2018 w dniu 26 września 2018 r. 4.3. Każde spotkanie BSD jest ograniczone czasowo i powinno trwać
(dalej „Targi”) w Hali Stulecia przy ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu,
nie dłużej niż 5 minut.
w specjalnie do tego przystosowanej przez Organizatora przestrzeni.
4.4. Czas pojedynczego spotkania uwzględnia czas potrzebny na zmianę
1.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich
rozmówców.
Uczestników. Regulamin jest dostępny także na stronie pod adresem 4.5. Wszystkie spotkania w BSD zaczynają się i kończą w tym samym
www.targipaliwowe.pl/business-speed-dating.
momencie.
4.6. Czas spotkań jest na bieżąco kontrolowany przez Organizatora
2.Zgłoszenie udziału
i wyświetlany dla Uczestników BSD.
2.1. Warunkiem zgłoszenia udziału w BSD jest złożenie Organizatorowi 4.7. Kupujący zajmują przydzielone przez Organizatora stoliki i nie
„Zgłoszenia udziału BSD”. Zgłoszenie udziału BSD Sprzedawcy
zmieniają miejsc w trakcie BSD.
następuje poprzez przekazanie Organizatorowi wypełnionego 4.8. Zakończenie spotkań w BSD jest sygnalizowane przez Organizatora, po
i podpisanego przez upoważnione osoby formularza.
czym następuje zmiana rozmówców.
2.2. Zgłoszenie udziału BSD przez Sprzedawcę uznaje się za złożone 4.9. Sprzedający spotykają się z Kupującymi według wcześniej ustalonego
skutecznie, jeżeli zostało dostarczone Organizatorowi w jednej z trzech
harmonogramu przesłanego Uczestnikom przez Organizatora.
dostępnych opcji tj. przesyłką pocztową lub kurierską na adres: 4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na wypadek nieobecności
Information Market S.A., ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław; faksem
któregokolwiek z Uczestników w trakcie BSD.
na nr +48 71 787 69 96, bądź drogą mailową na adres 4.11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i terminu BSD
bsd@targipaliwowe.pl.
w razie zmiany lokalizacji lub terminu Targów, jak również skrócenia
2.3. Zgłoszenie udziału BSD traktowane jest jednoznacznie ze złożeniem
czy odwołania BSD. W przypadku odwołania BSD, Organizator zwróci
oferty uczestnictwa w BSD i akceptacją przez Uczestnika warunków
Sprzedawcy uiszczone na rzecz Organizatora należności. Powyższe
określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik jest związany
wyczerpuje roszczenia Sprzedawcy, któremu nie przysługują, żadne
zgłoszeniem przez okres co najmniej 21 dni.
dalej idące roszczenia odszkodowawcze względem Organizatora.
2.4. Przesłanie Zgłoszenia udziału BSD nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem Uczestnika do udziału w BSD. Organizator ma 5.Roszczenia, reklamacje, rozstrzyganie sporów:
prawo odmowy zakwalifikowania Uczestnika do udziału w BSD bez 5.1. Wszelkie reklamacje Uczestnik winien zgłaszać pisemnie, w trakcie
podania przyczyny.
trwania BSD nie później niż do zakończenia Targów. Po upływie tego
2.5. Zgłoszenia udziału BSD należy dokonać najpóźniej do dnia
terminu prawo do zgłaszania roszczenia wygasa. Zgłoszenie reklamacji
31.08.2018 r.
nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku dokonania zapłaty.
2.6. Zgłoszenia udziału BSD dokonane po terminie wskazanym w pkt 2.5. 5.2. Umowa o udział w BSD podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym
będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności spotkań
prawem będzie interpretowana.
w ramach BSD.
5.3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, mogące
2.7. Zawarcie Umowy udziału w BSD następuje z chwilą zatwierdzenia
wyniknąć na tle zawartej umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu przez
przez Organizatora przesłanego Zgłoszenia udziału i poinformowania
właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu.
o tym Uczestnika w drodze mailowej, faksem bądź pocztą/kurierem. 5.4. Rezygnacja Uczestnika z udziału w BSD nie zwalnia go z obowiązku
Wraz z informacją o zatwierdzeniu przesłanego Zgłoszenia udziału BSD
zapłaty, a w przypadku gdy zapłata została dokonana, nie uprawnia go
Organizator przesyła Sprzedawcy, Regulamin i fakturę proforma.
do żądania zwrotu uiszczonej należności.
3.Zasady płatności za udział w BSD:
3.1. Udział w BSD dla Sprzedawcy jest płatny. Sprzedawca uiści kwotę
wskazaną w Zgłoszeniu udziału BSD.
3.2. Cena udziału zgłoszonego Sprzedawcy w BSD obejmuje udział jednej
osoby:
3.2.1. w sesjach spotkań BSD zgodnie z pkt. 4 poniżej,
3.2.2. w lunchu podczas trwania BSD,
3.2.3. w bankiecie Targowym w dniu 26.09.2018 r.

6.Postanowienia końcowe:
6.1. Organizator jest uprawniony do korzystania z nazwy, firmy i logotypu
Uczestnika w celach związanych z promocją i organizacją BSD.
6.2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Organizatora Targów
Paliwowych pod numerem tel.: +48 71 787 69 65.
6.3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a Zgłoszenia
udziału, wiążące są ustalenia zawarte w Zgłoszeniu udziału.
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