
Regulamin uczestnictwa w konferencji „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie 
upadłościowym i restrukturyzacyjnym”. 18 maja 2018 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. 

1. Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne, kwota uczestnictwa pokrywa wyłącznie koszt realizacji 
spotkania. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi: 399 PLN netto + VAT (490,77 PLN 
brutto).  

Rabaty:  

● Pierwszych 30 osób spośród doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i radców prawnych: 
299 PLN netto + VAT (367,77 PLN brutto). 

● Pracownicy naukowi: 149 PLN netto + VAT (183,27 PLN brutto). 
● pracownicy wymiaru sprawiedliwości: : 149 PLN netto + VAT (183,27 PLN brutto). 
● Doktoranci: udział bezpłatny. 
● Studenci: udział bezpłatny. 

2. Cena uczestnictwa obejmuje: prelekcję, druki, przerwy kawowe. Cena nie zawiera innych niż wyżej 
wymienionych kosztów organizacyjnych, w tym kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia.  

3. Czas trwania konferencji obejmuje 7 godzin 15 min zegarowych.  

4. Udział w konferencji w wymiarze 7 godzin zegarowych udokumentowany zostanie Certyfikatem, 
uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej 
okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych. 

5. W celu rejestracji na konferencję należy wysłać zgłoszenie korzystając z formularza dostępnego 
na stronie www.akademiarestrukturyzacji.pl. Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne 
z zawarciem umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem głównym konferencji: Tomczak 
Stanisławski Marketing Sp. z o.o. i zgodą Uczestnika na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.  

6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji zostanie wysłane do Uczestnika drogą 
mailową. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod adresem 
biuro@tomczak-stanislawski.pl.  

7. O przyjęciu na listę Uczestników konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Tomczak Stanisławski 
Marketing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w 
konferencji w przypadku, gdy lista Uczestników jest już zamknięta.  

8. Faktura VAT wystawiona zostanie Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności za 
konferencję, wysłana emailem na adres wskazany w formularzu. 

9. Uczestnik może odwołać udział w konferencji najpóźniej na 12 dni przed terminem wydarzenia 
poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu na adres e-mail Organizatora: 
biuro@tomczak-stanislawski.pl.  W przypadku braku możliwości udziału w konferencji Uczestnik 
może zgłosić inną osobę na swoje miejsce.  

10. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w konferencji w ciągu 12 dni przed terminem wydarzenia nie 
oznacza żadnych zobowiązań finansowych. Odwołanie uczestnictwa po tym terminie lub nie 
stawienie się na konferencji oznacza obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami. Decydująca jest data 
wpłynięcia pisemnej rezygnacji do Organizatora. W sytuacji, gdy opłata za udział w konferencji 
została wcześniej uregulowana przez Uczestnika, wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek 
bankowy wskazany w formularzu zgłoszenia.  
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11. Tomczak Stanisławski Marketing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w 
przypadku nie dokonania przez Uczestnika płatności na wskazanych warunkach, określonych w 
Warunkach Uczestnictwa.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku nie zgłoszenia się 
minimalnej liczby Uczestników pozwalającej na odbycie się imprezy, a także w przypadku przyczyn 
niezależnych od Organizatora. Upoważniam Tomczak Stanisławski Marketing Sp. z o.o. faktury bez 
podpisu odbiorcy.  

13. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z akceptacją poniższych 
oświadczeń. 

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tomczak Stanisławski Marketing 
Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo 
do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Tomczak Stanisławski Marketing Sp. z 
o.o. na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - 
tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje mi 
prawo do odwołania powyższej zgody.  


