
 
 

Regulamin konferencji AUGMENTED ADVERTISING & SALES 
organizowanej przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, Content House sp. z o.o.,  

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą AUGMENTED ADVERTISING & 
SALES [tematyka: rozszerzona sprzedaż i reklama], organizowanej przez Izbę Gospodarki Elektronicznej 
z siedzibą w Warszawie, Content House sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a także Polskie Stowarzyszenie 
Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z 
akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek 
określonych w Cenniku. 
 
2) Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym 
wielką literą nadano następujące znaczenie: 
 

• Konferencja - organizowana przez Organizatorów konferencja pod nazwą AUGMENTED 
ADVERTISING & SALES, w dniu 16 maja 2019 roku w Warszawie (05-077), ul. Mysia 3. Konferencja 
ma charakter biznesowy; 

 

• Organizatorzy : 
✓ Content House sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-394), przy ul. Podole 60, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000580143, posiadająca numer NIP: 6772393511; adres e-mail: office@contenthouse.pl, nr 
telefonu 12 222 00 09, zwana również Organizatorem - Content House; 

 
✓ Izba Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-837), przy ul. Pańska 96 lok. 83 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000474028, posiadająca 
numer NIP: 7010391922; adres e-mail: biuro@eizba.pl, nr telefonu 506 577 824; zwana 
również Organizatorem -  Izbą; 

 
✓ Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerska 

8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000222550, posiadająca numer NIP: 5251011995; nr telefonu 22 555 33 10; zwana również 
Organizatorem - SMB; 

 

• Formularz zgłoszeniowy - formularz dostępny na stronie internetowej https://arconference.eu/ 
(„Serwis”), za pomocą którego następuje Rejestracja i zamówienie biletów; 

 

• Rejestracja - zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie 
Formularza zgłoszeniowego; 

 

• Cennik - obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej 
https://arconference.eu/; 

 

• Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy; 
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• Potwierdzenie zgłoszenia - komunikat wysyłany przez Organizatora - Content House za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, potwierdzający Rejestrację; 

 

• Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która ma wziąć udział w Konferencji i w odniesieniu do 
której został wypełniony Formularz zgłoszeniowy; 

 

• Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który dokonał 
Rejestracji; 

 

• Regulamin – niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny 
pod adresem internetowym https://arconference.eu/tickets/ . 

 
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 
3) Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz 
zastosowania standardowej przeglądarki internetowej. 
 
4) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu 
Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń 
związanych z korzystaniem z Serwisu. 
 
5) Użytkownicy Serwisu powinni stosować właściwe środki techniczne, celem zminimalizowania 
zagrożeń ewentualnego pozyskania i modyfikowania danych użytkowników przez osoby 
nieuprawnione. W szczególności zaleca się stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość 
korzystających z sieci Internet. 
 
6) Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w 
szczególności: 
 

a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami; 
b) dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów 

wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług 
drogą elektroniczną; 

c) dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa 
własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób 
naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje; 

d) dostarczania treści zawierających szkodliwe oprogramowanie („malware”), takich jak wirusy 
komputerowe, robaki („worms”), konie trojańskie („trojan horses”), oprogramowanie 
szpiegujące („spyware”) wabbit, backdoory, „keyloggers” oraz inne; 

e) dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji 
handlowych (SPAM). 

 
REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
7) Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie 
Formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.  
 
8) Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed datą planowanej Konferencji. 
Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, 
numeru telefonu Uczestnika oraz danych Zamawiającego, tj. imienia i nazwiska lub nazwy (firmy), 
adresu e-mail, numeru telefonu Zamawiającego, a także danych do wystawienia faktury VAT.  
 
9) W przypadku, gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być 
upoważniony do przekazania Organizatorom danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi 
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również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz skuteczność udzielonych 
w imieniu Uczestnika zgód, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgodę 
na wykorzystanie wizerunku. 
 
10) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza 
zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika. 
 
11) Rejestracja stanowi ofertę zawarcia umowy między Organizatorami a Zamawiającym, na 
warunkach wynikających z Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Formularzem zgłoszenia. Konferencja 
ma charakter biznesowy, a Zamawiający oświadcza, że zakup uczestnictwa w Konferencji ma 
bezpośredni związek z działalnością zarobkową lub zawodową Zamawiającego. 
 
12) W przypadku, gdy Zamawiającym nie jest Uczestnik, Organizator – Content House przesyła na 
podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika formularz potwierdzenia udzielonych 
przez Zamawiającego w imieniu Uczestnika zgód, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Potwierdzenie przez Uczestnika powyższych zgód 
jest niezbędne do prawidłowego ukończenia procesu Rejestracji na Konferencję. 

13) Organizator – Content House w przypadku pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego, 
uzyskania wszystkich koniecznych zgód od Zamawiającego i Uczestnika, uzyskaniu potwierdzenia 
uiszczenia opłaty za Konferencję zgodnie z kwotą podaną w Cenniku oraz dostępności wolnych miejsc 
na Konferencji - przesyła na podane w Formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail Uczestnika i 
Zamawiającego Potwierdzenie zgłoszenia.  

14) Potwierdzenie zgłoszenia stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatorów oferty 
Zamawiającego, na warunkach wynikających z Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Formularza 
zgłoszeniowego. Datą zawarcia umowy między Organizatorami a Zamawiającym jest moment 
przesłania przez Organizatora – Content House Potwierdzenia zgłoszenia. 
 
15) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania na liście 
Uczestników nazw/ imion i nazwisk Zamawiających biorących udział w Konferencji. Lista podpisywana 
jest przez Uczestników przed rozpoczęciem Konferencji i służy wyłącznie weryfikacji Uczestników. 
 
16) Organizatorzy w czasie Konferencji będą podejmować działania mające na celu wspieranie 
networking’u oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych. 
 
17) Organizatorzy zastrzegają, iż z przyczyn niezależnych od Organizatorów może nastąpić zmiana 
prelegentów, planu Konferencji lub terminu Konferencji. Organizatorzy poinformują niezwłocznie 
Zamawiających oraz Uczestników o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości mailowej na 
wskazane w Formularzu zgłoszeniowym kontaktowym adresy e-mail.  
W przypadku zaistnienia zmiany terminu Konferencji Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w 
ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż przed 
rozpoczęciem Konferencji. W takim przypadku Organizatorzy dokonają zwrotu pełnej kwoty uiszczonej 
tytułem ceny udziału w Konferencji na rachunek, z którego dokonano na rzecz Organizatorów 
płatności.  
Zmiana prelegentów lub zmiana planu Konferencji nie może stanowić podstawy do kierowania 
przeciwko Organizatorom jakichkolwiek roszczeń o charakterze finansowym.  
 
18) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku 
Organizatorzy niezwłocznie poinformują o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokonają zwrotu 
pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji. 
 



 
 

PŁATNOŚCI 
19) Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Liczba miejsc na Konferencji oraz   jest 
limitowana. Cena uczestnictwa jednej osoby w Konferencji, podawana jest każdorazowo w Cenniku 

dostępnym na stronie internetowej https://arconference.eu/tickets/.  
 
20) Zamawiający dokonuje opłaty według stawek określonych w Cenniku po wypełnieniu Formularza 
zgłoszeniowego. Uiszczenie opłaty jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Rejestracji. 
 
21) Cena nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, ani jego zakwaterowania. 
Koszty te Uczestnik ponosi we własnym zakresie. 
 
22) Dokonanie opłaty za Konferencję możliwe jest: 

a) poprzez system płatności PayU dostępny po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego. 
Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość usług 
świadczonych przez PayU. 

b) poprzez opłacenie wystawionej przez Organizatora – Content House na życzenie 
Zamawiającego faktury proforma. Wybór faktury proforma możliwy jest podczas wypełniania 
Formularza zgłoszeniowego. 

 
23) W przypadku wyboru płatności na podstawie faktury proforma Organizator – Content House 
wysyła na adres e-mail Zamawiającego fakturę proforma płatną do 7 (siedmiu) Dni Roboczych. 
 
24) W przypadku, gdy udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze 
wyczerpanie limitu miejsc, Organizatorzy zwracają na rzecz Zamawiającego pełną kwotę uiszczoną 
tytułem ceny udziału w Konferencji. 
 
25) Zamawiający, po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Organizatorów, otrzymuje fakturę 
VAT wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas Rejestracji. Akceptując niniejszy 
regulamin Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości i oświadcza, że nie będzie domagał się przesłania mu faktury w formie 
papierowej.  
 
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 
26) Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z Rejestracji poprzez przesłanie na adres e-
mail hello@arconference.eu stosownej informacji w tym zakresie, przy czym: 

 
a) w przypadku doręczenia na adres mailowy hello@arconference.eu oświadczenia 

Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną 
datą Konferencji, Organizatorzy zobowiązani są niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 
70% uiszczonej ceny; 

b) w przypadku doręczenia Organizatorom oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji 
w okresie od 13 (trzynastu) do 7 (siedmiu) dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Organizatorzy 
zobowiązany są niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 50% uiszczonej ceny; 

c) w przypadku doręczenia Organizatorom oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji 
na 6 (sześć) lub mniej dni przed wyznaczoną datą Konferencji, Zamawiającemu nie przysługuje 
prawo zwrotu uiszczonej ceny, chyba że Zamawiający lub Uczestnik wskaże Organizatorom inną 
osobę, która w miejsce rezygnującego Uczestnika weźmie udział w Konferencji albo 
Organizatorzy niezwłocznie dokonają innej osobie sprzedaży biletu, z którego zrezygnował 
Uczestnik. 
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27) Jeśli zgodnie z niniejszym Regulaminem Zamawiający jest uprawniony do zwrotu uiszczonej ceny 
lub jej części, Organizatorzy zwracają Zamawiającemu właściwą kwotę na podany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy. 
 
PRZEPISY PORZĄDKOWE 
28) Uczestnicy Konferencji są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 
innych Uczestników i prelegentów, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również 
bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych.  
 
29) Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń 
niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Konferencji.  
 
30) Uczestnicy Konferencji są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych 
Uczestników i prelegentów. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. 
Za nękanie przyjmuje się m.in.: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, 
wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, 
pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny. 
Ponadto podczas Konferencji zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za 
niedozwolone, w tym wulgaryzmów. 
 
31) Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji, a także posiadania przez Uczestników podczas 
Konferencji broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji i posiadania przez Uczestników w trakcie Konferencji 
innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych lub innych 
mogących stwarzać ́niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia Uczestników. 
 
32) Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie 
zastosują się do poleceń Organizatorów, a w szczególności stwarzają swoim zachowaniem 
niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają przebieg Konferencji, w szczególności 
znajdują się pod wpływem alkoholu, są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia terenu 
Konferencji i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatorów. We wskazanych 
powyżej przypadkach Organizatorzy nie zwracają opłaty za Konferencję. 
 
REKLAMACJA 
33) Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail hello@arconference.eu  lub 
pisemnie na adres siedzib Organizatorów. 
 
34) Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konferencji. 
 
35) Reklamacja powinna zawierać: 
 

a) imię i nazwisko (nazwę) Zamawiającego; 
b) adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu Zamawiającego; 
c) przedmiot reklamacji; 
d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 

 
36) Organizatorzy rozpatrują reklamację w ciągu 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty złożenia 
reklamacji i przekazują swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji 
podmiotowi składającemu reklamację. 
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37) W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizatorzy informują podmiot składający reklamację o 
sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której podmiot ten złożył reklamację. 
 
DANE OSOBOWE 
38) Współadministratorami danych osobowych są Organizatorzy.  
 
39) Dane osobowe Uczestnika, ja również Zamawiających przetwarzane są w celach związanych z 
obsługą uczestnictwa w Konferencji.  
 
40) Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych zostały wskazane w Polityce Prywatności 
dostępnej pod adresem internetowym https://arconference.eu/.  
 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
41) Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem. 
 
42) W przypadku wykorzystywania podczas Rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych 
czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach 
internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Zamawiający i Uczestnik powinien wylogować się 
po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych 
osobowych, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu zgłoszenia. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
43) Konferencja może być filmowana i fotografowana przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem 
Konferencji oraz rozpowszechniania zarejestrowanych materiałów. Zakazane jest nagrywanie i 
wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatorów. 
 
44) Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne 
bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W 
miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego 
postanowienia i całego Regulaminu. 
 
45) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. 
 
46) Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorami, a 
Uczestnikami i Zamawiającymi odbywał się będzie drogą elektroniczną: 

 
a) ze strony Uczestników i Zamawiających za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w 

Formularzu zgłoszeniowym, 
b) ze strony Organizatorów za pośrednictwem adresów e-mail: augmented@eizba.pl, 

hello@arconference.eu, klaudia.jablonska@eizba.pl, paulina.wojczynska@eizba.pl, 
grzegorz.milkowski@contenthouse.pl, marcin.sosnowski@smb.pl, urszula.zaranska-
skarzynska@smb.pl, wioleta.zimmer@contenthouse.pl, wioleta.fidryk@smb.pl    

 
47) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem lub 
Zamawiającym zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego. 
 
48) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. 
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