
REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W SPOTKANIACH I WARSZTATACH BSS PARTNERS 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w spotkaniu i warsztatach BSS Partners, zwanych dalej 

również „Spotkaniem”. Organizatorem Spotkania jest Blackbird Group Sp. z o. o. (REGON 142959445, NIP 5252507793). 

2. Udział w Spotkaniu jest odpłatny, a wysokość opłaty każdorazowo określa Organizator. Warunkiem udziału jest ponadto akceptacja 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgód, o których mowa w punktach 14 i 15. 

3. Liczba uczestników Spotkania jest ograniczona i każdorazowo określana przez Organizatora. Organizator uprawniony jest do wstrzymania 

przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Spotkaniu, jeżeli limit miejsc zostanie wyczerpany lub z innych ważnych przyczyn. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 

internetowej wskazanej przez Organizatora. Zgłoszenia udziału w Spotkaniu może dokonać wyłącznie osoba, która faktycznie będzie 

w nim uczestniczyć (zasada zgłoszeń osobistych). Dokonując zgłoszenia zgłaszający podaje dane podmiotu, który dokona zapłaty 

należności za udział w Śniadaniu (nabywca usługi). Zgłaszający zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne zgody na podanie 

danych tego podmiotu oraz na swój udział w Spotkaniu na jego koszt, a także zapewnić dokonanie przez niego płatności.  

5. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

6. Po wysłaniu zgłoszenia Organizator prześle na adres poczty internetowej wskazany przez zgłaszającego fakturę proforma na kwotę opłaty 

za udział w Spotkaniu ze wskazaniem terminu i sposobu uiszczenia opłaty.  

7. Wpis na listę Uczestników Spotkania uważa się za dokonany z chwilą otrzymania przez uczestnika od Organizatora wiadomości e-mail 

z informacją potwierdzającą rejestrację, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania przez Organizatora płatności dokonanej w terminie 

i w sposób wskazany na fakturze proforma. 

8. W nadzwyczajnych okolicznościach, a także jeżeli udział danego Uczestnika w Spotkaniu może zakłócić jego przebieg, stanowi zagrożenie 

dla osób lub mienia albo jeżeli Uczestnik narusza Regulamin lub porządek publiczny, Organizator może w każdym czasie postanowić 

o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Śniadaniu. 

9. Rezygnacja z udziału w Spotkaniu przyjmowana jest wyłącznie osobiście pocztą elektroniczną (e-mail na adres: office@hello-

blackbird.com). Jeżeli rezygnacja nastąpi później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Spotkania, Organizator nie jest zobowiązany do 

zwrotu otrzymanej płatności. Wyżej wskazane adresy poczty elektronicznej są również właściwe do kontaktu we wszystkich sprawach 

organizacyjnych związanych ze Śniadaniami Biznesowymi. 

10. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Spotkaniu Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora. 

Uczestnik rezygnujący może wskazać inną osobę na swoje miejsce.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca organizacji Spotkania oraz do jego odwołania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. Odwołanie Spotkania powoduje zwrot płatności dokonanych za udział w nim, chyba że Organizator oraz Uczestnik 

i nabywca usługi postanowią inaczej. Zwrotu dokonuje się na rachunek nabywcy usługi, z którego nastąpiła płatność. 

12. Odpowiedzialność Organizatora za szkody związane z organizacją Spotkania i udziałem Uczestników jest ograniczona do przypadków 

wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników i osób trzecich 

pozostawione, zniszczone, uszkodzone, zgubione lub skradzione podczas Spotkania lub w związku z nim. 

13. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, 

w którym organizowane jest Spotkanie. 

14. Przebieg Spotkania może być utrwalany (filmowany, fotografowany) przez Organizatora. Udział w Spotkaniu oznacza wyrażenie przez 

Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi stosownie do art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) zarejestrowanych przez 

Organizatora lub na jego zlecenie, w celach promocyjnych, marketingowych i szkoleniowych Organizatora. Zgoda może zostać cofnięta 

poprzez oświadczenie złożone Organizatorowi.  

15. Zgłaszając się do udziału w Spotkaniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, 

przedstawionych w toku rejestracji, na zasadach określonych Regulaminem oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 roku (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Spotkania jest Organizator. Dane 

osobowe Uczestników Spotkania przetwarzane będą w celu organizacji Spotkania, periodycznego przesyłania Uczestnikom newslettera za 

pomocą poczty elektronicznej, a także w związku z wykorzystaniem wizerunku, głosu, wypowiedzi stosownie do punktu 14. Dane te nie 

będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 powyższej ustawy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych Regulaminem. 

Uczestnicy Spotkania mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne. 

16. Po wykonaniu usługi polegającej na organizacji Spotkania, Organizator stosownie do przepisów prawa podatkowego wystawi na kwotę 

otrzymanej płatności fakturę VAT zgodną z danymi na fakturze proforma i doręczy ją nabywcy usługi. 

17. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2018 r. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu. 


