REGULAMIN UCZESTNICTWA
W 31. KONGRESIE KADRY ONLINE I KONGRESIE KADRY ONLINE PLUS
oraz W 32. KONGRESIE KADRY

ORGANIZATOR
1. Organizatorem 31. Kongresu Kadry Online, Kongresu Kadry Online plus oraz 32. Kongresu Kadry
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.
WARUNKI PŁATNOŚCI I WARUNKI UCZESTNICTWA
2. Warunkiem uczestnictwa w 31. Kongresie Kadry Online oraz w Kongresie Kadry Online plus oraz
w 32. Kongresie Kadry jest zakup odpowiedniego pakietu w okresie 6 kwietnia 2020 – 15 maja
2020 na stronie internetowej kongreskadry.pl.
3. W ramach projektu organizator oferuje 3 pakiety udziału tj.
a. Pakiet #ZOSTAŃDŁUŻEJ, który obejmuje udział w 31. Kongresie Kadry Online w dniach
18 – 20 maja 2020 r., dostęp do Kongres Kadry Online plus w dniach 21 maja – 31
grudnia 2020 r. oraz udział w 32. Kongresie Kadry (bilet Standard) w dniach 26 – 27
października 2020 r. i wszystkie szczegółowe świadczenia w ramach tego pakietu
opisane na stronie kongreskadry.pl
b. Pakiet #ZOSTAŃWDOMUWMAJU, który obejmuje udział w 31. Kongresie Kadry Online
w dniach 18 – 20 maja 2020 r., dostęp do Kongres Kadry Online plus w dniach 21 maja
– 31 grudnia 2020 r. oraz dodatkowe świadczenia w ramach pakietu opisane na stronie
kongreskadry.pl
c. Pakiet #PRZETRWAJKRYZYS który obejmuje wyłącznie udział w 31. Kongresie Kadry
Online w dniach 18 – 20 maja 2020 r. oraz dostęp do Kongres Kadry Online plus w
dniach 21 maja – 31 grudnia 2020 r.
4. Ceny poszczególnych pakietów są publikowane na stronie kongreskadry.pl i są cenami netto.
5. Od cen pakietów, o których mowa w pkt. 3, podanych na stronie kongreskadry.pl nie
obowiązują rabaty.
6. Przy zakupie wybranego pakietu lub wybranych pakietów, o których mowa w pkt. 3, po przejściu
do koszyka, zamawiający ma możliwość podwyższenia wartości zamówienia o dodatkową
kwotę netto, która stanowi kwotę wsparcia organizatora.
7. Kwota, o którą zamawiający podniesie wartość wybranego pakietu / wybranych pakietów
zostanie dodana do koszyka i wartość tej kwoty podniesie wartość całego zamówienia.
8. Istnieje możliwość wyboru wyłącznie kwoty wsparcia, bez zakupu żadnego z pakietów, o
których mowa w pkt 3.
9. Pakiety
a. #ZOSTAŃWDOMUWMAJU
b. #PRZETRWAJKRYZYS
są dostępne w dwóch opcjach cenowych: cena niższa z wyrażeniem zgód marketingowych dla
organizatora oraz partnerów wydarzenia oraz cena wyższa bez wyrażania zgód
marketingowych dla organizatora i partnerów wydarzenia.

10. Zakup biletu w ramach dostępnych pakietów jest możliwy wyłącznie dla praktyków HR
(przedstawicieli działów HR) i nie dotyczy dostawców usług i produktów dla HR-u. Udział
dostawców usług i produktów dla działów HR jest możliwy tylko i wyłącznie na zasadach
współpracy promocyjnej. (współpraca w charakterze partnera).
11. W przypadku zakupu dowolnego pakietu przez przedstawiciela dostawcy usług i produktów dla
działów HR, Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania
przyczyny.
12. W przypadku, gdy dostawca usług i produktów dla działów HR zrealizuje płatność za dowolny
pakiet, o których mowa w pkt. 2 przelewem bankowym, organizator zwróci przelaną kwotę na
konto wpłacającego w ciągu 7 dni.
13. W przypadku, gdy dostawca usług i produktów dla działów HR zrealizuje płatność za dowolny
pakiet, o którym mowa w pkt. 3 przez serwis Payu, organizator zwróci przelaną kwotę na konto
wpłacającego pomniejszoną o prowizję potrąconą przez serwis Payu w ciągu 7 dni.
14. Warunkiem skorzystania ze świadczeń w ramach wybranego pakietu jest wpłata kwoty za
zakupiony pakiet w terminie 7 dni od zamówienia, jednak nie później niż do dnia 15 maja 2020
r.
15. Osoby, które nie dokonają wpłaty do dnia 15 maja 2020 r. lub nie prześlą do tego dnia
potwierdzenia realizacji płatności na adres e-mai: hr@meetandgrow.pl, nie otrzymają dostępu
do 31. Kongresu Kadry Online oraz do Kongresu Kadry Online plus.
16. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek
bankowy.
17. 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.
18. Rezygnacja z udziału, po dokonaniu płatności za wybrany pakiet / wybrane pakiety, o których
mowa w pkt. 2 jest możliwa w ciągu 7 dni od daty zakupu, jednak nie później niż do dnia 8 maja
2020 r.
19. 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 prowizje operatora.
20. W przypadku rezygnacji z udziału, po dokonaniu płatności, w terminie późniejszym niż 7 dni od
daty zakupu lub po 8 maja 2020 r., zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100%
wartości zamówienia.
21. 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.
22. W przypadku, gdyby wydarzenie nie odbyło się z winy organizatora, zamawiający otrzyma zwrot
wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni od daty odwołania wydarzenia.
DOSTĘP I WYMAGANIA TECHNICZNE
23. Po dokonaniu zakupu i zrealizowaniu płatności, zamawiający otrzyma link z formularzem
adresowany do uczestników wydarzenia. Link ten należy przesłać do wszystkich osób, które
wezmą udział w wydarzeniu. Formularz będzie zawierał pola do uzupełnienia danych uczestnika
oraz treści zgód marketingowych. Dane uczestnika są niezbędne organizatorowi do komunikacji
z uczestnikiem oraz do przesłania dostępu do 31. Kongresu Kadry Online oraz do Kongresu
Kadry Online plus. Zgody marketingowe w formularzu są zgodami obowiązkowymi dla
uczestników, którzy zakupili pakiety po cenie niższej, o której mowa w pkt. 9, zaś są opcjonalne
dla pozostałych uczestników.

24. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z 31. Kongresu Kadry Online i Kongresu kadry
Online plus należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym
w przeglądarkę internetową.
25. Korzystanie z 31. Kongresu kadry Online oraz Kongresu Kadry Online plus może być uzależnione
od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu 31. Kongresu Kadry Online
i Kongresu Kadry Online plus nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą
lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.
27. Wszyscy Uczestnicy korzystający z 31. Kongresu Kadry Online i Kongresu Kadry Online plus 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. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie,
publiczne odtwarzanie materiałów publikowanych w ramach 31. Kongresu Kadry Online i
Kongresu Kadry Online plus jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.
PRZEPISY KOŃCOWE
29. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w
każdym czasie.
30. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej kongreskadry.pl
31. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie wydarzenia i zobowiązuje
się do bieżącej publikacji zmian na stronie wydarzenia kongreskadry.pl

