
REGULAMIN KONFERENCJI UNIWERSYTET INWESTYCJI ZIEMSKICH 

§ I  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach pod nazwą „Uniwersytet Inwestycji 

Ziemskich”, która odbędzie się 4 kwietnia w Warszawie a organizowana jest przez Universe 

Properties Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa 

Planowo konferencja ma się odbywać raz w roku. 

2.  Słownik pojęć: 

Opłata rejestracyjna – jest to koszt uczestnictwa w Konferencji, określony na stronie 

internetowej https://uiz.pl oraz w regulaminie 

Dzień roboczy określamy każdy „pracujący” dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy; 

Formularz zgłoszeniowy - oznacza formularz dostępny na stronie internetowej 

https://uiz.pl za pomocą którego następuje Rejestracja; 

Konferencja – wydarzenie branżowe organizowaną przez Organizatora zwane konferencją pt. 

„Uniwersytet Inwestycji Ziemskich”. 

Organizator - Universe Properties Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 

Potwierdzenie udziału w Konferencji – informacja zwrotna wysyłana przez Organizatora drogą 

elektroniczną (email) do Uczestnika oraz Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w Formularzu 

zgłoszeniowym, finalizująca etap rejestracji w wydarzeniu. 

Regulamin oznacza niniejszy regulamin; 

Rejestracja proces zgłaszania Uczestnika do udziału w konferencji; 

Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji; 

Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, zarejestrowana przez formularz rejestracyjny i planująca udział w Konferencji; 

3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji Uniwersytet Inwestycji Ziemskich jest równoznaczna z 

akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty rejestracyjnej 

określonej przy formularzu na stronie www.uiz.pl. 

 

 

 

https://uiz.pl/


 

§ 2  

Rejestracja 

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego 

zamieszczonego na stronie www.uiz.pl oraz uregulowanie opłaty za udział w Konferencji w wysokości 

500 zł. 

2. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 3 (trzy) Dni Robocze przed planowaną datą 

rozpoczęcia Konferencji. 

3. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowość przekazywanych danych. Zamawiający powinien 

również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania 

Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania. 

4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Zamawiający składa 

Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu, 

oraz Formularza zgłoszeniowego. 

5. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator przesyła na podany w Formularzu 

zgłoszeniowym adres e-mail Zamawiającego wiadomość z danymi do uiszczenia opłaty za udział w 

Konferencji, następnie w ciągu 7 dni drogą elektroniczną Organizator przesyła fakturę VAT w pliku 

.PDF , chyba że w formularzu nie była zaznaczona FV. 

 

§ 3  

Opłata za udział w Konferencji Uniwersytet Inwestycji Ziemskich 

1. Opłata rejestracyjna w wysokości 500 zł jest to jednorazowa opłata za udział w Konferencji jednej 

osoby. Opłata zawiera sobie cenę ewentualnych materiałów szkoleniowych, o ile takie będą 

udostępniane przed lub w trakcie Konferencji oraz cenę posiłków rozpisanych w programie 

wydarzenia. 

2. Opłatę rejestracyjną uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w wiadomości przesłanej przez 

organizatora  zgodnie z paragrafem 2 punkt 5. 

3. W sytuacji gdy po dokonaniu płatności, dokonaniu rejestracji okaże się, że uczestnik nie ma 

możliwości wzięcia udziału w Konferencji z faktu na brak miejsc. Organizator niezwłocznie zwraca 

zamawiającemu uiszczoną opłatę rejestracyjną. 

4. Organizator ma prawo anulować rejestrację, jeśli opłata rejestracyjna nie zostanie dokonana w 

ciągu 7 dni od dnia przesłania przez Organizatora FV lub dokumentu do płatności w sytuacji gdy FV 

nie została wybrana. 

 



§ 4  

Potwierdzenie uczestnictwa 

1. Organizator potwierdza uczestnictwo w formie elektronicznej w momencie gdy: 

- Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony formularz 

- Uczestnik uiścił opłatę a organizator ją otrzymał w określonym terminie 7 dni od daty 

wystawienia dokumentu płatniczego 

- Limit miejsc dostępnych dla uczestników nie został wyczerpany. 

2. Miejscem zawarcia umowy jest Warszawa. 

3. Umowa zostaje zawarta w momencie przesłania zgłoszenia przez uczestnika i uiszczenia opłaty 

rejestracyjnej. 

§ 5  

Obowiązek Uczestnika lub Zamawiającego 

 

1. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać się z regulaminem konferencji oraz go 

przestrzegać. 

2. Zamawiający i uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec organizatora, 

dotyczy to również osób trzecich, jeżeli w skutek działań Uczestnika/Zamawiającego do 

pokrycia tych zobowiązany jest Organizator. 

 

§ 6  

Zmiany w programie Konferencji 

1. Organizator zastrzega sobie pełne prawo do modyfikacji programu Konferencji  w 

rozumieniu: Prelegentów, prelekcji tematycznych i debat jak również ich godzin 

przeprowadzanie oraz terminu i miejsca przeprowadzanie Konferencji. 

2. Organizator jest zobowiązany poinformować uczestnika poprzez stronę internetową 

www.uiz.pl o każdej z zaistniałych zmian, jeśli takie nastąpią.  

3. Jeśli w skutek wprowadzonych zmian uczestnik zdecyduje się zrezygnować z uczestnictwa w 

Konferencji, musi poinformować organizatora drogą mailową na adres wskazany w 

formularzu o rezygnacji nie później niż na 5 dni roboczych przed datą Konferencji. 

4. W przypadku odpowiednio złożonej rezygnacji Organizator zobowiązuje się do 

bezzwłocznego zwrotu opłaty rejestracyjnej/rejestracyjnych w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

poprawnej rezygnacji. 

 

§ 7 

Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji 

1. Zamawiający/Uczestnik ma prawo złożyć rezygnację z uczestnictwa w Konferencji 

2. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa należy przesłać na adres kontakt@uiz.pl, w 

oświadczeniu muszą być zawarte dane uczestnika. 

http://www.uiz.pl/
mailto:kontakt@uiz.pl


3. W przypadku przesłania rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji na minimum 30 dni przez 

planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, Organizator zwróci Zamawiającemu/uczestnikowi 

opłatę rejestracyjną w pełnej wysokości w terminie 7 dni od daty złożenie rezygnacji. 

4. W przypadku przesłania rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji na mniej niż 30 dni przed 

planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, Organizator nie jest zobowiązany dokonać zwrotu 

opłaty rejestracyjnej na rzecz Zamawiającego/Uczestnika  

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Universe Properties Group spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Kolejowa 47A lok. U1, 01 -

210 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000315524, REGON 013055608, NIP 9511840415 (dalej: „Administrator”) 

2. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy 

o kontakt na adres e-mail daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie 

przesłane przy pomocy formularza oraz w celach rejestracyjnych na Konferencję Uniwersytet 

Inwestycji Ziemskich, przygotowania identyfikatorów konferencyjnych. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

5. dostawcy usług hostingowych 

6. agencje marketingowe 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  ani organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane 

przy pomocy formularza zapytanie. 

9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu; 

10. wyrażona przez Panią zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, w tym celu proszę 

wysłać informację o cofnięciu zgody na adres: daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl 

11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

12. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi. 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa 

polskiego. 

2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników i Zamawiających będących 

konsumentami. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 



4. Organizator poinformuje Zamawiającego i Uczestnika o zmianach o których mowa w pkt. 

3 za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w Formularzu zgłoszeniowym. 

5. W przypadku zaistnienia zmian o których mowa w pkt. 3 Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od uzyskania informacji o 

zmianie, jednak nie później niż przed dniem rozpoczęcia Konferencji. Zamawiający nie ma 

prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.  

6. Regulamin jest dostępny pod linkiem 

http://uiz.pl   

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………r. 

      

 

 

http://uiz.pl/

