Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Biuro Targów Tarbud
tel. +48/71/ 347-50-44, fax +48/71/ 347-50-05
www.tarbud.wroclaw.pl
e-mail: tarbud@halastulecia.pl, jstaciwo@halastulecia.pl
Konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Nr konta: 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254
Płatnik VAT czynny/NIP: 896-000-10-95
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – Wrocław
Wydział IV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000051000, Kapitał zakładowy: 150.423.000,00 PLN

Regulamin Business Mixer
24.03.2017 r., Hala Stulecia, Wrocław

Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz udziału w spotkaniu
Business Mixer, zwanym w dalszej części regulaminu „Wydarzeniem”.
1. Organizatorem Wydarzenia jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Business Mixer odbędzie się 24 marca 2017 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu, podczas Targów Budownictwa i Kamieniarstwa TARBUD 2017.
Wydarzenie składa się z dwóch części:
• Business Mixer – seria bezpośrednich spotkań z ﬁrmami przy okrągłych stołach. Miejsca w poszczególnych rundach zostają wskazane przez
Organizatora. Każda osoba ma 2 minuty na prezentację swojej ﬁrmy. Po zakończonej rundzie, uczestnicy przesiadają się do kolejnego stolika zgodnie
ze wskazaniem na identyﬁkatorach,
• Networking – czas na nawiązanie dodatkowych kontaktów oraz dalsze rozmowy z poznanymi osobami.
3. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: jstaciwo@halastulecia.pl do dnia 10.03.2017r.
oraz dokonanie wpłaty najpóźniej do dnia 17.03.2017r. Formularz dostępny jest na stronie www.tarbud.wroclaw.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. W Wydarzeniu udział wziąć może maksymalnie dwóch reprezentantów ﬁrmy, przy czym każdego reprezentanta obowiązuje wypełnienie osobnego
formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty.
5. Udział w wydarzeniu jest płatny:
- dla wystawców Targów Budownictwa i Kamieniarstwa TARBUD 2017- 50 zł netto + 23% VAT
- dla pozostałych uczestników – 80 zł netto + 23% VAT
6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Organizator dokonana weryﬁkacji zgłoszeń, a następnie potwierdzi rejestrację
poprzez e-mail, który zostanie przesłany do 19 marca 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo anulacji zgłoszenia bez podania przyczyny oraz do
ograniczenia liczby uczestników Wydarzenia.
7. Wniesiona opłata za udział jest bezzwrotna. Zmiana osoby wskazanej do uczestnictwa w Wydarzeniu może zostać dokonana nie później niż na
2 dni przed terminem Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VAT za nieodwołanie nieobecności.
8. Osoby niezarejestrowane oraz te, które nie wniosły w wyznaczonym terminie opłaty za udział, nie będą mogły uczestniczyć w Wydarzeniu.
9. Stowarzyszenie ﬁrmy w więcej niż jednej izbie partnerskiej Wydarzenia, nie upoważnia do zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli do
Wydarzenia.
10. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu jest WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015r. poz. 2135).
11. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu i podanie swoich danych osobowych (w ramach procedury rejestracji, poprzez przekazanie wizytówki lub
w innej formie) będzie traktowane jako potwierdzenie zgody Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych WP Hala Ludowa
Sp. z o.o. w celach kontaktowych, przesyłania informacji reklamowo-komercyjnych drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail, a także
w celu udostępnienia i umożliwienia uczestnikom, sponsorom i partnerom Wydarzenia kontaktu ze Zgłaszającym (w celu zaprezentowania informacji
reklamowo-komercyjnych lub propozycji współpracy).
12. Biorąc udział w Wydarzeniu, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez WP Hala Ludowa Sp. z o.o., Partnerów oraz Sponsorów zdjęć
i ﬁlmów z ich wizerunkiem w relacji z Wydarzenia i materiałach promocyjnych ww. podmiotów.
13. Wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim.

