REGULAMIN
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki cenowe i zgłoszenia udziału w wydarzeniu
„Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw aspekty praktyczne- VI edycja ”, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Warszawie.
Organizatorem Spotkania jest firma Gold Solutions Tomasz Siwiec, ul. Żeglugi Wiślanej 10B m. 23, 03-043 Warszawa, NIP 716233-90-11.
2. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:


1450 PLN + 23% VAT (przy rejestracji do 8 marca 2019r.)



1850 PLN +23 % VAT (przy rejestracji od 9 marca do 22 marca 2019r.)



2250 PLN+ 23 % VAT (przy rejestracji od 23 marca 2019 r.)

3. Cena obejmuje: prelekcje, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.
4. Wysłanie formularza on-line lub przesłanie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do Gold
Solutions Tomasz Siwiec pocztą elektroniczną, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Gold Solutions
Tomasz Siwiec. Faktura Proforma jest wystawiana i wysyłana drogą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po
zakończeniu Spotkania zostanie wystawiona i przesłana Faktura VAT drogą elektroniczną. Zgłaszający wyraża zgodę na
otrzymanie Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy lub wypełniająca formularz on-line na stronie http://goldensolutions.com.pl/ w imieniu
Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do
zwarcia umowy z Gold Solutions Tomasz Siwiec (wynikającej z pkt. 4).
6. W przypadku, gdy Zgłaszający dokona rejestracji formularza , jednakże nie dokona wpłaty przed terminem Spotkania, koszt
uczestnictwa jednej osoby wyniesie wówczas 2250 PLN + 23% VAT, bowiem Zgłaszający traci prawo do zniżki z tytułu
wcześniejszego zgłoszenia..
7. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Spotkaniu na warunkach określonych poniżej. Rezygnacja z udziału
w Spotkaniu jest dokonywana w formie pisemnej i należy przesłać ją listem poleconym na adres Gold Solutions Tomasz Siwiec,
ul. Żeglugi Wiślanej 10B m. 23, 03-043 Warszawa.
8. W przypadku rezygnacji do dnia 22 lutego 2019r. Zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 600 PLN + 23% VAT za
każde anulowane zgłoszenie.
9. W przypadku rezygnacji po 22 lutego 2019 r. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa,
wynikających z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Tomasz Siwiec Gold Solutions (wynikającej z pkt. 4).
10. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Faktury Proforma od Gold Solutions Tomasz Siwiec (nie później
jednak niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia warsztatów na konto: 02 1910 1048 2261 5697 7548 0001 (Santander
Bank Polska S.A.).
11. W przypadku braku uczestnictwa w Spotkaniu oraz braku pisemnej rezygnacji, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną
kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
12. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Spotkaniu.
13. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
14. Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logotypu firmy na stronie http://goldensolutions.com.pl/ zakładce „Zaufali nam”
15. Gold Solutions Tomasz Siwiec zastrzega sobie prawo do zmian w programie, miejsca odbycia Spotkania, do odwołania go a
także do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku braku miejsc.

