REGULAMIN UCZESTNICTWA W 2. EDYCJI FORUM MEETBENEFIT i MEETBENEFIT ONLINE

ORGANIZATOR
1. Organizatorem forum meetbenefit (dalej: wydarzenie) jest Spółka Dreamcast (sp. z o.o.), właściciel marki
meet&grow, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-844 Warszawa), przy ulicy Puławskiej 457, NIP:
5213667050.
2. Wydarzenie odbywa się w dniu 23.09.2020 w formule stacjonarnej (Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże
Kościuszkowskie 20 W Warszawie), oraz online – transmisja na żywo.

WARUNKI UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
3. Oferta udziału w forum meetbenefit jest skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą i ich
przedstawicieli.
4. Warunkiem uczestnictwa w forum meetbenefit jest dokonanie bezpłatnej rejestracji do dnia 31.07.2020 i
otrzymanie pozytywniej akredytacji od Organizatora lub zakup pakietu uczestnictwa w okresie od 01.08.2020 do
23.08.2020 na stronie internetowej meetbenefit.pl.
5. Ceny pakietu uczestnictwa są publikowane na stronie meetbenefit.pl i są cenami netto. Do wartości usługi
podanej na stronie meetbenefit.pl zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
6. Od cen pakietu, o których mowa w pkt. 4, podanych na stronie meetbenefit.pl nie są udzielane dodatkowe
rabaty.
7. Udział w forum meetbenefit, zarówno dla udziału stacjonarnego jaki udziału online, jest możliwy w dwóch
wariantach:
A/ pakiet PREMIUM – z dostępem do nagrań z wystąpień z 2. edycji forum meetbenefit, z wyrażeniem
zgód marketingowych dla organizatora oraz partnerów wydarzenia (przy czym nagrania z wystąpień będą
dostępne na stronie wydarzenia meetbenefit.pl do 31.12.2020 r., a dostęp do nich będzie chroniony loginem i
hasłem) – w przypadku pakietu PREMIUM dla uczestników stacjonarnych zarejestrowanych bezpłatnie dostęp do
nagrań będzie wydawany osobom, które były obecne na wydarzeniu.
B/ pakiet STANDARD – bez dostępu do nagrań z wystąpień z 2. edycji forum meetbenefit, bez wyrażania
zgód dla organizatora i partnerów wydarzenia.
8. Dla obu pakietów, opisanych w pkt 7, obowiązują następujące ceny i rabaty:
A/ do dnia 31.07.2020 r. oba pakiety są dostępne bezpłatnie, wyłącznie za dokonaniem rejestracji na
stronie meetbenefit.pl i uzyskaniem akredytacji od Organizatora
B/ od dnia 1 sierpnia 2020 r. obowiązuje odpłatność za udział w 2. edycji forum meetbenefit.pl zgodnie
z cennikiem oraz ofertą promocyjną podaną na stronie meetbenefit.pl.
9. Zakup biletu w ramach dostępnego pakietu jest możliwy wyłącznie dla praktyków HR (przedstawicieli działów
HR) i nie dotyczy dostawców usług i produktów dla HR-u (w tym: firm szkoleniowych, doradczych, trenerów
biznesu, konsultantów, coachów itp.), firm dostarczających produkty i usługi z zakresu profilaktyki, diagnostyki i
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poprawy jakości zdrowia i kondycji pracowników, firm oferujących wynajem biur i produkcję/dostawy mebli
biurowych i wyposażenia biur, firm mających w swojej ofercie produkty benefitowe dla pracowników.
Udział przedstawicieli wymienionych firm jest możliwy tylko i wyłącznie na zasadach współpracy promocyjnej
(współpraca w charakterze partnera).
10. W przypadku zakupu pakietu przez przedstawiciela dostawcy usług i produktów dla działów HR, Organizator
zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
11. W przypadku, gdy dostawca usług i produktów dla działów HR zrealizuje płatność za pakiet, o których mowa w
pkt.7 przelewem bankowym, organizator zwróci przelaną kwotę na konto wpłacającego w ciągu 7 dni.
12. W przypadku, gdy dostawca usług i produktów dla działów HR zrealizuje płatność za pakiet, o którym mowa w
pkt.7 przez serwis Payu, organizator zwróci przelaną kwotę na konto wpłacającego pomniejszoną o prowizję
potrąconą przez serwis Payu w ciągu 7 dni.
13. Warunkiem skorzystania ze świadczeń w ramach pakietu jest wpłata kwoty za zakupiony pakiet w terminie 7
dni od zamówienia, jednak nie później niż do dnia 23 września 2020 r., przy czym przy zakupie pakietu w ofercie
specjalnej najpóźniejszą datą wpłaty jest ostatni dzień obowiązywania danej oferty specjalnej.
14. Osoby, które nie dokonają wpłaty do dnia 23 września 2020 r. lub nie prześlą do tego dnia potwierdzenia
realizacji płatności na adres e-mai: hr@meetandgrow.pl, nie otrzymają dostępu do transmisji forum meetbenefit,
lub możliwości wejścia na wydarzenie stacjonarne.
15. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
16. W przypadku rezygnacji z zakupionego pakietu, informację o rezygnacji należy przesłać listem poleconym na
adres organizatora lub skan pisma informującego o rezygnacji mailem na adres:hr@meetandgrow.pl.
17. Rezygnacja z udziału, po dokonaniu płatności za pakiet, o którym mowa w pkt. 7 jest możliwa w ciągu 7 dni od
daty zakupu, jednak nie później niż do dnia 10 września 2020 r.
18. W przypadku rezygnacji z udziału, po dokonaniu płatności, w ciągu 7 dni od daty zakupu, zamawiający otrzyma
zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji. W przypadku płatności poprzez Payu, zwrot
ten będzie pomniejszony o prowizję operatora.
19. W przypadku rezygnacji z udziału, po dokonaniu płatności, w terminie późniejszym niż 7 dni od daty zakupu
lub po 10 września 2020 r., zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
20. W przypadku dokonania płatności, braku rezygnacji z udziału w przewidzianych terminach i nie wzięcia udziału
w wydarzeniu, zamawiający nie ma prawa ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty.
21. W przypadku, gdyby wydarzenie nie odbyło się z winy organizatora, zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej
kwoty w ciągu 14 dni od daty odwołania wydarzenia.
22. W sytuacji, gdyby z powodu siły wyższej 2. edycja forum meetbenefit nie mogła się odbyć w formie
stacjonarnej, osoby, które dokonają zakupu pakietu udziału z wyborem opcji udziału stacjonarnego, będą mogły
skorzystać z udziału w formie online.
23. W sytuacji, gdyby z powodu siły wyższej 2. edycja forum meetbenefit została odwołana całkowicie, organizator
zwróci kwoty za opłacone pakiety.
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WYDARZENIE ONLINE. DOSTĘP I WYMAGANIA TECHNICZNE
24. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z transmisji forum meetbenefit należy dysponować urządzeniem
mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.
25. Korzystanie z transmisji forum meetbenefit może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java,
Flash oraz akceptacji cookies.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu forum meetbenefit podczas transmisji
online nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników
lub osób trzecich.
27. Wszyscy Uczestnicy forum meetbenefit są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika.
Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nieudostępniania go
osobom trzecim.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
28. Wszystkie treści wideo, materiały i artykuły dostępne w ramach 2. Edycji forum meetbenefit są chronione
prawem autorskim.
29. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne
odtwarzanie materiałów publikowanych w ramach forum meetbenefit jest zabronione bez uprzedniej zgody
Organizatora.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FORUM
30. Organizator podczas forum wdroży procedury związane z ochroną zdrowia uczestników wydarzenia, zgodnie z
zasadami opisanymi w dokumencie ‘2 forum meetbenefit – BEZPIECZNY EVENT’, dostępnym na stronie
https://meetbenefit.pl/bezpieczny-event/
31. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa opisanych w powyższym dokumencie,
w tym w szczególności do wypełnienia i przekazania organizatorowi oświadczenia epidemiologicznego.

PRZEPISY KOŃCOWE
32. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
33. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej meetbenefit.pl
34. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie wydarzenia i zobowiązuje się do bieżącej
publikacji zmian na stronie wydarzenia meetbenefit.pl

Warszawa, 11.06.2020
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