
Regulamin 

uczestnictwa w Konferencji Kongresu Turystyki Polskiej pt. „Turystyka w czasach experience 

economy. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka” w Świdnicy  w dniach 16-17 października 2019 r., 
zwanej dalej Konferencją. 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorami Konferencji są Gmina Miasto Świdnica  z siedzibą w Świdnicy przy ul. Armii 
Krajowej 49, 58-100 Świdnica i Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-
Jaworskie, z siedzibą w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, zwani dalej 
„Organizatorami”. 

2. Warunki udziału oraz zasady płatności 

2.1. Wstęp na Konferencję mają tylko osoby, które zaakceptowały Regulamin uczestnictwa   
 poprzez zarejestrowanie się online na stronie internetowej www.kongresturystyki.pl lub za pomocą 
formularza udostępnionego przez Organizatora oraz dokonały płatności za udział w Konferencji na 
podstawie faktury pro-forma. 

2.2. Na podstawie dokonanej przez Uczestnika rejestracji (online lub za pomocą formularza) zostanie 
wystawiona i przesłana e-mailem lub faksem faktura pro-forma. Uczestnik zobowiązany jest do 
dokonania płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Po zaksięgowaniu płatności 
wystawiona zostanie faktura VAT, która zostanie wysłana pocztą na adres odbiorcy podany podczas 
rejestracji. 

2.3. Dokonanie rejestracji online i wypełnienie formularza jest rozumiane jako przyjęcie oferty  
z jednoznacznym zobowiązaniem do zapłaty. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie 
wpłaty przelewem na numer konta bankowego wskazanego na fakturze pro-forma w wyznaczonym 
terminie. 

2.4. Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail wskazany w formularzu 
rejestracyjnym  

2.5. Rejestracja online trwa do 11 października 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenie udziału  
w Konferencji będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem e-mail - osoby zainteresowane udziałem 
 w konferencji powinny wysłać zapytanie na adres: rejestracja@kongresturystyki.pl. Przedstawiciel 
Organizatora potwierdzi możliwość wzięcia udziału w konferencji na adres e-mail zainteresowanego. 

3. Koszt uczestnictwa  

3.1 Udział w Konferencji jest odpłatny 

3.2. Koszt udziału w Konferencji wynosi 150,00 zł brutto - zgłoszenia do dnia 15.09.2019r. 
Koszt udziału w Konferencji wynosi 250,00 zł brutto –zgłoszenia po  15.09.2019r 

3.3. Koszt udziału w Konferencji obejmuje: opłatę rejestracyjną, wyżywienie w formie bufetu                
(w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora), udział w sesjach, bankiecie wieczornym, 
warsztatach. 

 



 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Wstęp na Konferencję będzie możliwy po okazaniu imiennego identyfikatora, który należy 
odebrać w Recepcji Konferencji. Warunkiem otrzymania identyfikatora jest dokonanie rejestracji 
online lub za pomocą formularza i uregulowanie płatności za uczestnictwo w Konferencji . W recepcji 
Uczestnicy otrzymają szczegółowy program. 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji oraz zmian w składzie 
osobowym Konferencji. 

4.3. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konferencji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

4.4. W przypadku, gdy Organizator, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie będzie  
w stanie zorganizować Konferencji, zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu Konferencji.  
W innym przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom poniesionego kosztu 
uczestnictwa. 

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu na Recepcji do dowodu osobistego Uczestnika lub 
innego dokumentu ze zdjęciem, w celu potwierdzenia tożsamości.   

4.6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kongresturystyki.pl. 

4.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


