REGULAMIN wydarzenia “Spotkanie Klubu Inteligencji Finansowej W
Lublinie”
REGULAMIN Promocji: “Nie jesteś zadowolony? Zwrócimy Ci 125%
ceny za bilet!”

1. Organizatorem wydarzenia oraz promocji jest Amazing Company Sp. z o.o. ul.
Nowa 8 21-007, Mełgiew NIP: 7123301205, REGON: 362666508 kapitał
zakładowy 5000 zł.
2. Wydarzenie to każde spotkanie szkoleniowo-networkingowe w terminie oraz o
agendzie podanej na stronie www.klublublin.pl.
3. Uczestnik to każda osoba, która dokona zakupu biletu na wydarzenie.
4. Dokonanie zakupu biletu na wydarzenie na stronie www.klublublin.pl lub
bezpośrednio u organizatora jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu
przez uczestnika.
5. Uczestnik

zgadza

się

na

przetwarzanie

przez

organizatora

danych

udostępnionych przy zakupie biletu, a w szczególności adresu e-mail, numeru
telefonu oraz imienia i nazwiska do celów mających na celu poprawną
organizację i logistykę wydarzenia oraz do celów marketingowych związanych z
kolejnymi wydarzeniami organizowanymi przez organizatora oraz bieżącą
działalnością organizatora.
6. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zmodyfikować dane wymienione w
poprzednim podpunkcie, a także zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek

informacji od organizatora w przyszłości, korzystając z dowolnej metody
kontaktu z organizatorem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wydarzenia. Zakupione
bilety nie podlegają zwrotowi z powodu zmiany miejsca wydarzenia na terenie
tego samego miasta.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w dowolnym
terminie. W przypadku jego odwołania opłacone bilety zostaną zwrócone
uczestnikom. Instrukcje dotyczące zwrotu pieniędzy wysłane będa na adres
e-mail podany przez uczestnika przy opłacaniu biletu w serwisie płatności online
(np. tPay).
9. Organizator zapewnia uczestnikom uczestnictwo w spotkaniu Klubu według
agendy przedstawionej na bierząco na stronie www.klublublin.pl oraz bezpłatny
poczęstunek kawę i herbatę.

10. Bilety są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%. Dowodem zakupu
jest

paragon

fiskalny,

przesłany

przez

organizatora

najpóźniej

dnia

następującego po dokonaniu zakupu przez uczestnika na adres e-mail podany
przez uczestnika przy opłacaniu biletu w serwisie płatności online (np. tPay). Na
życzenie uczestnika organizator wystawi fakturę VAT.
11. Akcja promocyjna “Nie jesteś zadowolony? Zwrócimy Ci 125% ceny za
bilet!”

organizowana

nie jest stałym elementem każdego wydarzenia

orgazniowanego przez organizatora.
12. O przeprowadzaniu akcji promocyjnej organizator informuje uczestników na
bieżąco na stronie www.klublublin.pl.

13. Akcja promocyjna obejmuje wyłącznie bilety oznaczone i opisane na stronie
www.klublublin.pl jako “Gwarancja satysfakcji 125%”.
14. Uczestnik wydarzenia może zażądać 125% zwrot za wpłaconej przez niego
ceny biletu upoważniającego go do wstępu na wydarzenie, jeśli bezpośrednio
po wydarzeniu, przed opuszczeniem sali szkoleniowej, w której odbywa się
wydarzenie,

zwróci

się

z

osobistą

prośbą

do osoby

reprezentującej

organizatora.

15. Warunkiem uzyskania zwrotu opisanego w poprzednim podpunkcie jest
uczestnictwo w całości wydarzenia.
16. Warunkiem uzyskania zwrotu opisanego w poprzednim podpunkcie jest podanie
przez uczestnika, osobie reprezentującej organizatora, danych osobowych
uczestnika zawierających numer PESELi adres zamieszkania oraz numer konta
bankowego, na który ma być dokonany zwrot. Dane te nie będą przetwarzanie
przez organizatora w żadnym innym celu niż dokonanie zwrotu. Podanie tych
danych jest niezbędne ze względów księgowo-prawnych.
17. Niniejszy regilamin jest dostępny na stronie https://klublublin.pl/ oraz u
organizatora.

18. Niniejszy regulamin został opublikowany 4 listopada 2016 roku o godzinie 23:00 i
od tej daty obowiązuje
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.

