REGULAMIN WYDARZENIA
III edycji Energy Industry Mixer (18.05.2022 r.)

Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz udziału w Wydarzeniu pt. Energy Industry Mixer.

1. Definicje:

Wydarzenie: Energy Industry Mixer – międzynarodowa impreza dedykowana przede wszystkim
samorządom oraz firmom produkcyjnym i usługowym z branży energetycznej, recyklingu i
biomasy, która odbędzie się w środę, 18 maja 2022 r., w Centrum Konferencyjnym LBC
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica (Polska),
zwana w dalszej części dokumentu „Wydarzeniem”;

Uczestnicy Wydarzenia zarejestrowani do dnia 15 kwietnia 2022 r.: Organizator Wydarzenia,
Współorganizatorzy, Partnerzy, Sponsorzy, Instytucje i jednostki publiczne, Kluczowi
Uczestnicy, Firmy producentów OEMS, EPC, Dostawcy. Organizator decyduje do której
kategorii przypisać podmiot chcący wziąć udział w wydarzeniu.

Współorganizatorzy, Partnerzy, Sponsorzy: Podmioty zakwalifikowane przez Organizatora do
udziału w Wydarzeniu po uprzednim zawarciu odpowiednich umów, zwane w dalszej części
dokumentu „Podmiotami wspierającymi Wydarzenie”.

Organizator Wydarzenia: firma BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul.
Ks. Piotra Wawrzyniaka 6 NIP: 8992681839, REGON: 021094068, KRS 0000339717, tel. +48
71 338 65 30, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

Goście: Uczestnicy Wydarzenia zarejestrowani w terminie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia
5 maja 2022 r. będą korzystać z programu NIE spersonalizowanego oraz których obejmą
warunki inne niż te przyznane uczestnikom zarejestrowanym przed wyżej wskazaną datą,
zwani w dalszej części dokumentu „Gośćmi”;

1. Wydarzenie składało się będzie z następujących części:

a) Stoliki rotacyjne – Uczestnicy spotkań przy stolikach rotacyjnych będą mieli okazję
porozmawiać przede wszystkim z przedstawicielami firm OEMS/EPC, Dostawców,
Instytucji z branży energetycznej, samorządy. Każdy stolik pomieści 7/8 firm i 1
tłumacza/moderatora (PL/ENG). Jedna sesja spotkania trwać będzie w sumie 20
minut, przy czym każda firma będzie miała 2 minuty na przedstawienie się. Po

zakończeniu danej sesji spotkania Uczestnicy Wydarzenia przesiądą się do
kolejnego stolika, zgodnie ze swoim „spersonalizowanym” programem.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w spotkaniach przy
stolikach rotacyjnych w zależności od wymogów logistycznych i organizacyjnych.

b) Spotkania dwustronne z wcześniejszą rezerwacją – w Wydarzeniu uczestniczyć
będą oficjalne delegacje samorządów i firm o istotnym znaczeniu przemysłowym
dla branży energetycznej, recyklingu i biomasy, określane jako Kluczowi
Uczestnicy. Firma będzie miała prawo zaakceptować lub odrzucić skierowaną do
niej prośbę o spotkanie. Sesje spotkań dwustronnych trwać będę 20 minut. Firmy,
które zakończą procedurę rejestracji otrzymają od Infodesku Organizatora listę
firm OEMS i Kluczowych Uczestników, do których będą mogły skierować prośbę o
spotkanie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w spotkaniach
dwustronnych z wcześniejszą rezerwacją w zależności od wymogów logistycznych i
organizacyjnych.

c) Organizator decyduje, którzy uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania się
w ramach tzw. Showroom.

d) Konferencja plenarna, podczas której wystąpią w szczególności przedstawiciele
jednostek organizujących wydarzenie, jednostki publiczne i instytucje z branży
energetycznej, wiodące grupy przemysłowe (polskie i zagraniczne). Szczegółowy
program konferencji plenarnej oraz ewentualne zmiany programu zostaną
zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Wydarzenia www.energymixer.eu
Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i polski.

e) Open Networking to część wydarzenia, w której wezmą udział wszyscy Uczestnicy,
którzy potwierdzą swoją obecność. W trakcie trwania części networkingowej można
będzie zacieśnić ewentualne kontakty biznesowe nawiązane w trakcie poprzednich
części Wydarzenia, nawiązać nowe kontakty lub po prostu obejrzeć atrakcje, jakie
Organizator zaoferuje uczestnikom.

2. Rejestracja - Aby wziąć udział w Wydarzeniu, szczególnie w spotkaniach, o których
mowa w punkcie 1 lit. a), b), c) należy dokonać zakupu biletu oraz uiścić inne opłaty,
o których mowa w ust. 4, a także zgłosić swój udział poprzez przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie www.energymixer.euw
terminie nie później niż do dnia 15 kwietnia 2022 r. Szczegóły dotyczące zgłoszenia
będą określone w zaproszeniu lub na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy,

którzy dokonają zgłoszenia w terminie od 16 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.
zostaną

zakwalifikowani

do

grupy

“Gości”

i

objęci

zostaną

programem

“niespersonalizowanym”. Organizator ma prawo do zgłoszenia osób, które zgłosiły się
po 5.05.2022r.

3. Cena biletu poszczególnych pakietów wraz ze specyfikacją oraz innych opłat zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.energymixer.eu oraz w formularzu
rejestracyjnym.

4. Cena biletu obejmuje: wstęp na spotkania organizowane w ramach Wydarzenia,
zgodnie z regulaminem; usługi cateringowe food & drink (na ciepło i na zimno);
wsparcie ze strony pracowników obsługi zapewnionych przez Organizatora; usługi
tłumaczeniowe na miejscu, zgodnie z postanowieniami regulaminu; zestaw materiałów
z Wydarzenia oraz możliwość zaparkowania samochodu na terenie eventu w strefach
wskazanych przez Organizatora.

5. Organizator ma prawo przyznać szereg zniżek dla poszczególnych firm, Jednostek
publicznych, Instytucji lub też ustalić pojedyncze wyjątki od postanowień niniejszego
Regulaminu itp.

6. Ilość dostępnych miejsc na Wydarzenie jest ograniczona. W przypadku wyczerpania
liczby wolnych miejsc dla uczestników wydarzenia Organizator ma prawo zakończyć
proces rejestracji przed dniem 15.04.2022r.

7. Osoby, które nie dokonały rejestracji lub nie uiściły ceny biletu, nie będą mogły wziąć
udziału w Wydarzeniu, chyba że w sytuacjach wyjątkowych, Organizator podejmie
inną decyzję w tym zakresie.
8. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących warunków i programu
Wydarzenia.
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internetowej, drogą mailową oraz telefonicznie (w przypadku zarejestrowanych
uczestników). Każdy uczestnik podczas rejestracji w dniu Wydarzenia otrzyma
indywidualny program uczestnictwa w danej części.
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niniejszego

Regulaminu

w

celu

rozwiązywania

ewentualnych

kwestii,

które

początkowo nie zostały w nim uwzględnione. Aby zmiany te zaczęły obowiązywać ze
skutkiem

natychmiastowym,

Uczestnikom.

muszą

być

odpowiednio

zgłoszone

i

przesłane

10. W celu umożliwienia przeprowadzenia Wydarzenia w czasie obowiązywania ograniczeń
związanych z epidemią COVID-19 w Polsce oraz w państwach uczestników, którzy
mogą mieć trudności z przybyciem na miejsce Wydarzenia w Polsce, Organizator może
zorganizować Wydarzenie w sposób hybrydowy, tj. z dodatkową opcją uczestnictwa w
Wydarzeniu lub jego niektórych częściach za pomocą środków porozumiewania się na
odległość (forma online). Jeżeli będą tego wymagały ograniczenia obowiązujące w
Polsce lub dobro uczestników Wydarzenia, Organizator może zdecydować, że niektórzy
uczestnicy będą mogli wziąć udział w Wydarzeniu wyłącznie w formie online.

11. Dane zgłoszonych uczestników zostaną udostępnione Głównemu Sponsorowi,
Współorganizatorom, Partnerom wydarzenia do celów marketingowych. Rejestr tych
podmiotów dostępny będzie u Administratora danych osobowych.

12. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Group Sp. z o.o. Sp.
Komandytowa z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław, +48
71 338 65 44
b) Inspektorem

danych

osobowych

jest

Andrzej

Burkiewicz.

Kontakt:

e-mail:

iod@bosetti.pl, telefon: + 48 601 582 750 lub na wskazany wyżej adres administratora.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy uczestnictwa w
wydarzeniu „Energy Industry Mixer” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych na podstawie przepisów prawa, Główny Sponsor, Współorganizatorzy,
Partnerzy wydarzenia oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Bosetti
Global Consulting: BGC Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Brix Sp. z o. o., Storno
Sp. z o. o., Human Resources Consulting Bosetti Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o.
o., Polonia2Go Sp. z o.o. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania obowiązków organizatora „Energy Industry Mixer” lub do
czasu wycofania zgody jeśli taka była udzielona, w pozostałych przypadkach w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do
momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
e) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
f)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
wydarzeniu „Energy Industry Mixer”.

13. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
przez Organizatora logo i nazwy Uczestnika Wydarzenia, a także przetwarzaniem
wizerunku uczestników Wydarzenia, w celach związanych z promocją Wydarzenia, jego
organizacją oraz informowaniu o Wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do
pozyskania i wykorzystania nazwy oraz logo firmy Uczestnika w materiałach
marketingowych zaprojektowanych w celu promocji Wydarzenia przedkładając listę
zarejestrowanych firm, zwanych Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie wyraża na to zgody
i chce, aby jego logo zostało usunięte z tych materiałów marketingowych, zobowiązany
jest zgłosić swoje żądanie wyraźnie w formie pisemnej, który zostanie przesłany na
adres: info@energymixer.eu

14. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dostępne zasoby w należyty sposób, przy
czym nie jest on zobowiązany, aby Uczestnicy osiągnęli jakiekolwiek rezultaty
biznesowe (nowe zamówienia, nowe umowy itp.)

15. W celu realizacji płatności związanych z zakupem biletów i wszelkich innych
płatności, osoby, które ukończyły pozytywnie cały proces rejestracji na wydarzenie
(Etap A i B), skorzystają z systemu przelewów bankowych. Organizator udostępni 4
rachunki bankowe, na których będą dokonywane wyżej wymienione płatności, w
następujących 4 typach walut: PLN (złoty polski), EUR (Euro), GBP (funt brytyjski) i
USD (dolar amerykański). Powyższe rachunki bankowe, wraz z koordynatami
międzynarodowymi, Uczestnik otrzyma drogą mailową po zakończonym procesie
rejestracyjnym.
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16. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za pośredników odpowiedzialnych
za realizację ww. przelewów bankowych (instytucje bankowe, finansowe itp.).

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca Wydarzenia w przypadku
działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza
wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym,
pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające którejkolwiek z nich
wypełnienie jakichkolwiek spośród jego zobowiązań, nie wynikające z błędu lub
zaniedbania oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia należytej
staranności, w szczególności związane z epidemią COVID-19. W takim wypadku
Uczestnikom nie przysługuje żadne odszkodowanie lub zwrot kwot wpłaconych
Organizatorowi.

18. Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie, przy czym zobowiązany jest poinformować
bezzwłocznie o tym fakcie Uczestników. W takim wypadku zgłoszenia rejestracyjne
będą uznane za anulowane, a Organizator zobowiązany będzie zwrócić Uczestnikom
jedynie kwoty wpłacone tytułem ceny biletów wstępu i opłat za przestrzeń Showroomu,
bez

obowiązku

odszkodowania,

wypłaty
w

jakiegokolwiek
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19. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu lub nie weźmie
udziału w Wydarzeniu z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie
uprawniony do żadnego zwrotu kwoty zapłaconej za Wydarzenie (m.in. bilet wstępu,
Showroom).

20. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia dokonania rejestracji bez konieczności
uzasadniania swojej decyzji.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone
Uczestnikom przez osoby trzecie, w szczególności przez innych Uczestników.
Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie ubezpieczenie pokrywające wszelkie
szkody, jakie mogą zostać wyrządzone osobom trzecim przez nich samych, ich
pracowników lub też w wyniku czynności wykonywanych przez ich pracowników.
Ponadto Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie ubezpieczenie pokrywające
wszelkie szkody w urządzeniach i materiałach będących ich własnością, jakie
przywiozą ze sobą na Wydarzenie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy
należące do uczestników (m.in. w szatni, w Showroomach). Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za obecność innych uczestników Wydarzenia, w szczególności nie
gwarantuje,

że

na

spotkaniach

dwustronnych

będą

obecne

delegacje

OEMS/EPC/KLUCZOWE UCZESTNICY – każdy Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu
na zasadzie dobrowolnej.

22. Jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może
pociągnąć za sobą pozbawienie przez Organizatora prawa uczestniczenia w
Wydarzeniu, przy czym Organizator obowiązany jest podać wyraźnie ten fakt do
wiadomości Uczestnika. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot
poniesionych kosztów ani odszkodowanie.

23. Uczestnik dokonując rejestracji akceptuje postanowienia i warunki niniejszego
Regulaminu. W przypadku sporu Uczestnik w pierwszej kolejności zgłasza swoje
żądanie Organizatorowi oraz podejmie próbę polubownego jego rozwiązania. W

przypadku

nieosiągnięcia

porozumienia

polubownego

sądem

właściwym

rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

24. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

25. W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 może zostać
wprowadzona
•
•

polityka bezpieczeństwa
wzór karty informacyjnej wraz z klauzulą RODO.

26. Dokumenty powyższe obowiązują wszystkich uczestników wydarzenia po ich
opublikowaniu na stronie internetowej Organizatora.

Wrocław dn. 28.02.2022 r.

do

