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Organizatorem konferencji online jest DICO Spółka Cywilna mieszcząca się przy ul. 

Wasilewskiego 20/3 30-305 Kraków 

Organizator realizuje konferencję  w zakresie i terminie szczegółowo opisanych w ofercie 

dostępnej pod adresem https://mowik.pl/konferencja/Konferencja_program 

Oferta konferencji zawiera m.in. wysokość wynagrodzenia, Organizatora, przedmiot, program, 

termin oraz sposób realizacji konferencji. 

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji  jest: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego poprzez stronę: 

https://mowik.pl/konferencja/konferencja_zapisy 

2. Dokonanie opłaty za konferencję najpóźniej do 15.01.2022 (lub przy zgłoszeniu po tym 

terminie w terminie 2 dni po zgłoszeniu). Brak opłaty w wyznaczonym terminie 

powoduje usunięcie danej osoby z listy uczestników.  

Umowa na uczestnictwo w konferencji zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy 

wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa 

zawartych w regulaminie konferencji. 

W przypadku rezygnacji z udziału, należy poinformować Organizatora o tym fakcie co najmniej 

14 dni przed rozpoczęciem konferencji, po tym terminie zwrot kwoty nie będzie możliwy. 

Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej 

do Organizatora. Uczestnik może odstąpić swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, 

pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora co najmniej 2 dni przed konferencją.  

Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w konferencji online oraz zaświadczenie PDF 

o udziale w konferencji. 

Cena konferencji wynosi 150,00 PLN. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

23 1140 2004 0000 3402 7754 4107 

W tytule przelewu prosimy podać następujące informacje: KONFERENCJA 2022 oraz imię i 

nazwisko uczestnika. 
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Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania konferencji. 

Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi konferencję w innym 

wskazanym przez siebie terminie. W przypadku zmiany terminu  Uczestnik odstępując od 

umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot 

wynagrodzenia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji konferencji. Organizator nie zezwala 

uczestnikom na rejestrację głosu i/lub obrazu w trakcie konferencji.  

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest 

Organizator zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

(Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie 

sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub 

instytucjom. 

Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres emailowy, ewentualnie 

adres do wystawienia FV) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą 

tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem oraz 

wystawieniem FV. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania 

ich oraz żądania usunięcia. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., 

poz.1176, ze zm.). 

 

 


