
Regulamin 

usługi udostępniania  uczestnictwa w wydarzeniu:  

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i Kongres Techników Polskich 

w Krakowie w czerwcu 2019 roku  
 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) i jest udostępniany 

Użytkownikom na Platformie wraz z możliwością jego pobrania oraz utrwalenia i wydrukowania. 

 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

Wydarzenie – Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i Kongres Techników Polskich mające się 

odbyć w Krakowie w dniach 13-15 czerwca 2019 r. 

Organizator - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna 

w Warszawie będąca współorganizatorem Wydarzenia i właścicielem Platformy 

Platforma – strona internetowa rejestracja.enot.pl przeznaczona do rejestracji uczestników 

Wydarzenia,  wnoszenia opłat za uczestnictwo i załatwianie innych spraw określonych w 

Regulaminie  

Użytkownik –  podmiot korzystający z Platformy w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w 

Wydarzeniu określonej osoby lub osób  oraz załatwiania spraw z tym związanych 

Użytkownik instytucjonalny - osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna dokonująca 

zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu na rzecz wskazanej osoby lub osób fizycznych 

Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia własnego uczestnictwa w 

Wydarzeniu  

Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy do 

uczestnictwa w Wydarzeniu  

Rejestracja – proces zgłoszenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu zakończony jego rejestracją 

zgodnie z Regulaminem 

System płatności – system płatności Przelewy24 umożliwiający przekazanie online opłat za 

uczestnictwo w Wydarzeniu zgodnie z Regulaminem 

Operator płatności – firma zewnętrzna obsługująca System płatności na podstawie umowy z 

Organizatorem, tj. PayPro SA - Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000347935, NIP 

7792369887, Regon 301345068.  

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy. 

 

§ 3 

1. Platforma służy do dokonywania zgłoszeń i Rejestracji uczestników Wydarzenia po uprzedniej 

rezerwacji miejsca oraz umożliwia wniesienie opłat za uczestnictwo. 

2. W celu korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia 

zapewniającego dostęp do sieci internetowej wraz z programem umożliwiającym łączenie się z tą 

siecią i przeglądanie jej zasobów oraz posiadanie aktywnego konta e-mail. 

3. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny,  

z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych co do  

używanej przeglądarki internetowej: 

- Firefox 60  lub wersja wyższa 

- Microsotf Edge 17 lub wersja wyższa 

- Chrome 71 lub wersja wyższa 

4. Koniecznym warunkiem korzystania z Platformy jest zapoznanie się przez Użytkownika i 

akceptacja postanowień Regulaminu. 



 

§ 4 

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem, 

obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami przyjętymi w sieci Internet oraz w sposób nie 

naruszający praw Organizatora ani osób trzecich. 

2. Zabronione są w szczególności działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie 

Platformy lub narażać Organizatora na utratę dobrego imienia lub jakąkolwiek szkodę. 

3. Użytkownik może uzyskać od Organizatora pomoc dotyczącą technicznych problemów, jakie 

mogą wystąpić przy korzystaniu z Platformy, przez przesłanie Organizatorowi zapytania drogą 

elektroniczną na adres sekretariat@szip.org.pl 

 

§ 5 

Miejsce i czas Wydarzenia, szczegółowy Program, warunki uczestnictwa w Wydarzeniu oraz opłaty 

za uczestnictwo podane są na Platformie oraz stronie www.szip.org.pl. 

 

§ 6 

1. W celu dokonania Rejestracji na Wydarzenie należy otworzyć Platformę i wypełnić formularz 

rejestracyjny podając poniższe dane: 

- nazwa Użytkownika instytucjonalnego lub imię i nazwisko Użytkownika indywidualnego 

- imię i nazwisko Uczestnika lub Uczestników, których dotyczy Rejestracja  

- tytuł naukowy lub zawodowy Uczestnika 

- kraj i adres zamieszkania Uczestnika 

 - inne dane Uczestnika według uznania Użytkownika  

- adres e-mail Użytkownika 

- dane Użytkownika do faktury. 

2. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego konieczne jest potwierdzenie przez Użytkownika 

zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. 

Potwierdzenie następuje przez zaznaczenie odnośnika zgody i kliknięcie przycisku wysłania 

formularza rejestracyjnego. 

3. Z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego następuje tymczasowa rezerwacja miejsca dla 

osoby objętej zgłoszeniem, co zostaje potwierdzone wiadomością wysłaną na adres e-mail 

podany w formularzu rejestracyjnym.  

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu podlega wniesieniu przelewem online przez System 

płatności. Użytkownik zostaje przekierowany automatycznie na stronę Systemu płatności po 

wysłaniu formularza rejestracyjnego i dokonuje zapłaty zgodnie z instrukcją i regulaminem 

Operatora płatności. 

5. W przypadku niedojścia do skutku płatności w sposób określony w ust. 4 Użytkownik może 

skorzystać z linku do dokonania płatności, jaki zostanie przesłany w wiadomości e-mail, o której 

mowa w ust. 3. 

6. Z chwilą potwierdzenia przez System płatności wniesienia opłaty osoba objęta zgłoszeniem staje 

się zarejestrowanym Uczestnikiem Wydarzenia i dochodzi do zawarcia umowy o jej uczestnictwo. 

Potwierdzenie rejestracji zostanie niezwłocznie wysłane przez Organizatora na adres e-mail 

podany w formularzu rejestracyjnym. 

7. Brak potwierdzenia przez System płatności wniesienia opłaty przez okres 7 dni od dokonania 

zgłoszenia powoduje wygaśnięcie tymczasowej rezerwacji miejsca. 

8. Organizator w terminie 14 dni od zaksięgowania płatności wystawi dla Użytkownika fakturę VAT, 

która zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu 

rejestracyjnym. Faktura VAT w formie papierowej może zostać wydana na życzenie Użytkownika 

zgłoszone nie później niż do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres e-mail sekretariat@szip.org.pl. 

Odebranie faktury w formie papierowej będzie możliwe w recepcji Wydarzenia podczas jego 

trwania. 

 

 

 



§ 7 

1. Użytkownik może w terminie do dnia 31 marca 2019 roku odwołać uczestnictwo w Wydarzeniu 

zgłoszonego i zarejestrowanego Uczestnika z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Odwołania 

uczestnictwa dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny 

sekretariat@szip.org.pl z adresu, który został użyty podczas rejestracji lub w formie pisemnej na 

adres FSNT-NOT, podany w ust 5 poniżej. 

2. W przypadku skutecznego odwołania uczestnictwa nastąpi zwrot 90% wniesionej opłaty w ciągu 

14 dni na rachunek, z którego została zapłacona. Potwierdzenie odwołania uczestnictwa zostanie 

wysłane na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. 

3. Po upływie terminu określonego w ust. 1 odwołanie uczestnictwa nie jest możliwe i opłata za 

uczestnictwo nie podlega zwrotowi. 

4. W szczególnych, wyjątkowych przypadkach o charakterze losowym, uzasadnionych przez 

Użytkownika, Administrator może wyrazić zgodę na odwołanie uczestnictwa i zwrot opłaty po 

terminie wskazanym w ust. 1. 

5. Użytkownikowi indywidualnemu, będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, 

przysługuje prawo odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej przez dokonanie rejestracji  

i potwierdzenie  przez Operatora wniesienia opłaty. Prawo to wykonuje się przez wysłanie w 

powyższym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy: listem poleconym na adres 

Organizatora FSNT-NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa lub poprzez adres email 

sekretariat@szip.org.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie do pobrania 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zwrot opłaty za uczestnictwo nastąpi na rachunek, z 

którego opłata została zapłacona, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Organizatora powyższego 

oświadczenia.  

 

§ 8 

1. Z powodu wadliwego procesu rejestracji lub płatności albo innego naruszenia warunków 

określonych w Regulaminie Użytkownik może złożyć reklamację przez formularz kontaktowy na 

Platformie. Reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Organizatora w terminie 14 dni. 

2. Organizator po rozpatrzeniu reklamacji zawiadamia o swoim stanowisku przesyłając wiadomość 

na adres a-mail podany w formularzu rejestracji lub adres e-mail wskazany w reklamacji. 

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze stanowiskiem Organizatora, może dochodzić 

swoich roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 9 

1. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników podlegają ochronie prawnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Dane te mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów określonych w 

Regulaminie oraz związanych z udziałem Uczestników w Wydarzeniu. 

3. Politykę prywatności Organizatora w zakresie ochrony danych osobowych określa odrębny 

dokument. 

 

§ 10 

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić przez jej ogłoszenie na Platformie. 

2. Zmiana Regulaminu nie może uszczuplać i naruszać uprawnień Użytkowników i Uczestników 

nabytych przed ogłoszeniem zmiany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
.................................., dn. .................... 

 

...............................................                                                  

................................................ 

................................................ 

imię, nazwisko i adres konsumenta 

  

  

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Naczelna Organizacja Techniczna 

ul. Czackiego 3/5 

00-043 Warszawa 

  

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

  

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  

(Dz. U. 2017 r. poz. 683), działając jako konsument tj. osoba zawierająca umowę niezwiązaną 

bezpośrednio z  prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,   odstępuję 

od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej uczestnictwa w Wydarzeniu: IV Światowy Zjazd 

Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich. 

  

.............................. 

podpis konsumenta 

 

 


