WARUNKI WYKORZYSTANIA KODU RABATOWEGO
wydarzenia American Day 2018
organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w dniu 6 czerwca 2018 r.
w siedzibie RIG w Katowicach przy ul. Opolskiej 15.

Regulamin określa ramowe zasady i warunki wykorzystania kodu rabatowego
na udział w wydarzeniu American Day 2018, zwanym dalej wydarzeniem

1. Celem wydarzenia jest upowszechnianie współpracy oraz wymiany gospodarczej
pomiędzy przedsiębiorcami z województwa śląskiego, organizacjami będącymi
promotorami współpracy międzynarodowej oraz firmami amerykańskimi.
2. Koszty związane z organizacją wydarzenia obejmujące wyżywienie, materiały, koszt
wynajmu sali, tłumaczenia i koszty eksperckie finansowane są przez Organizatora.
3. Uczestnik wydarzenia pokrywa koszty dojazdu do/z miejsca wydarzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku zgłoszenia
się niewystarczającej liczby Uczestników lub z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
5. Odwołaniu wydarzenia Uczestnicy, którzy złożyli swoje zgłoszenia zostaną
powiadomieni mailowo zgodnie z podanymi w zgłoszeniu danymi.
6. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych RIG w Katowicach nie bierze
odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Uczestnikowi ww. informacji.
7. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu następuje na podstawie elektronicznego formularza
uczestnictwa dostępnego na stronie www. americanday2018.evenea.pl.
8. Uczestnik wydarzenia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązuje się do
jego stosowania.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku błędnie
podanych danych kontaktowych przez osobę zgłaszającą się. Osoba zgłaszająca udział
w wydarzeniu zobowiązuje się do należytej staranności w składaniu danych oraz do
niezwłocznego powiadomienia Organizatora w przypadku zaistnienia zmian w
przekazanych danych.
10. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do podpisania listy obecności. Brak podpisu na
liście oraz brak informacji o rezygnacji w wydarzeniu w terminie do 3 czerwca 2018 r.
jest równoznaczny z koniecznością zwrotu kosztów organizacyjnych.
11. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o rezygnacji z udziału w wydarzeniu
drogą mailową na adres: kpiosek@rig.katowice.pl
12. Bezkosztowe odwołanie udziału w wydarzeniu możliwe jest do dnia 3 czerwca 2018 r.
Rezygnacja z uczestnictwa w późniejszym terminie lub nieobecność na wydarzeniu
będzie skutkować obciążeniem Państwa kosztami organizacyjnymi w wysokości 150
brutto.
13. Uczestnik ma możliwość zaproponowania na swoje miejsce innego uczestnika.
gotypy Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 r.

