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REGULAMIN KONFERENCJI 

„BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE KOBIET” 

 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin uczestnictwa w konferencji „Bezpieczeństwo finansowe 
kobiet” (dalej zwanej: „Konferencją”). 

2. Organizatorem Konferencji  jest PFR Portal PPK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 
00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764839, NIP 5252771432, REGON: 
381741468, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł( zwana dalej: „Organizatorem”). 

3. Konferencja odbędzie się w dniu 6 października 2021 r. w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie 
oraz w formie online.  

4. Część stacjonarna Konferencji zostanie przeprowadzona w kompleksie „Centrum Giełdowe”  
w Warszawie przy ul. Książęcej 4, w Sali Notowań.  

5.  Część online zostanie przeprowadzona poprzez narzędzie do transmisji internetowej online.  
6. Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa 

finansowego kobiet.  
7. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  
8. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Konferencji oraz jej 

uczestników.  
9. Osoby zgłaszające się do Konferencji oraz biorące w niej udział akceptują postanowienia 

niniejszego regulaminu oraz zobowiązują się do ich stosowania. 
 

§ 2. 
Zgłoszenie na Konferencję 

1. Udział w Konferencji wymaga rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie 
do dnia 05 października 2021 r. 

2. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej 
https://www.mojeppk.pl/bezpieczenstwo-finansowe-kobiet.html. 

3. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie 
gwarantuje możliwości udziału w Konferencji. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji otrzymają powiadomienie na adres e-mail 
podany podczas rejestracji, potwierdzające udział w Konferencji. 

5. Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji podczas rejestracji mają możliwość wyboru dwóch 
z sześciu warsztatów, odbywających się bezpośrednio po części głównej Konferencji, po jednym z 
kategorii specjalistycznej oraz lifestyle. W warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie osoby 
uczestniczące w Konferencji w formule stacjonarnej. Organizator uprawniony jest do rezygnacji z 
organizacji części warsztatowej Konferencji w całości lub w części, zmiany tematyki warsztatów lub 
przypisania uczestników do warsztatów według swojego uznania.  

 
§ 3. 

Udział w Konferencji 
1. W Konferencji w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć wyłącznie osoby legitymujące się 

paszportem covidowym, zgodnie z wytycznymi na stronie internetowej 
https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid. 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid
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2. Osoby niespełniające warunku wymienionego w ust. 1 powyżej mogą uczestniczyć w Konferencji 
wyłącznie w formie online. Link dostępowy do Konferencji w formie online zostanie wysłany na 
adres e-mail uczestnika, podany podczas rejestracji.  

3. Informacja o formie uczestnictwa w Konferencji podawana jest przez osobę zainteresowaną 
udziałem w Konferencji podczas rejestracji o której mowa w §2. powyżej. Decyzja o formie 
uczestnictwa w Konferencji nie polega zmianie. 

4. Uczestnictwo w Konferencji w formie online wymaga posiadania od uczestnika: 
- komputera lub innego urządzenia multimedialnego, posiadającego dostęp do Internetu; 
- oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka); 
- aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail. 

5. W ramach kontaktów uczestników z Organizatorem, w tym podczas Konferencji w formie online, 
zabronione jest przekazywanie przez osoby zainteresowane Konferencją oraz przez uczestników 
treści o charakterze bezprawnym, w tym zabronione jest bezprawne wpływanie na poprawność 
funkcjonowania transmisji online Konferencji. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu narzędzia do 
transmisji online Konferencji wywołane siłą wyższą, awarią powstałą z winy uczestników lub 
nieprawidłowościami w systemie lub sprzęcie komputerowym uczestników, jakością łącza 
uczestników z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu uczestników lub 
jakąkolwiek inną przyczyną spowodowaną przez osoby trzecie za które Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

7. Wobec osób uczestniczących w Konferencji w formie online niniejszy regulamin stanowi regulamin 
świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123). 

 
 

§ 4. 
Bezpieczeństwo 

1. Osoby uczestniczące w Konferencji w formie stacjonarnej zobowiązane są do przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu budynku, w którym organizowana jest 
Konferencja. Regulamin budynku znajduje się w biurze spółki Centrum Giełdowe SA.  

2. Osoby uczestniczące w Konferencji w formie stacjonarnej zobowiązane są do przestrzegania 
przepisów sanitarnych i epidemiologicznych, w tym w szczególności zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/spotkania-
biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy. 

 
§ 5. 

Wizerunek 
1. W trakcie Konferencji organizowanej w formie stacjonarnej Organizator uprawniony jest do 

wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu wydarzenia w formie dokumentacji filmowej (audio 
i video) w celu wykorzystania w publikacjach PFR Portal PPK sp. z o.o. oraz partnerów Konferencji, 
w tym poprzez zamieszczenie foto- i wideo-relacji z Konferencji w serwisach Organizatora i 
partnerów Konferencji oraz mediach społecznościowych.  

2. W trakcie Konferencji w formie stacjonarnej Organizator uprawniony jest do przeprowadzenia 
transmisji online Konferencji, bez części warsztatowej.  
 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione w czasie 
Konferencji rzeczy uczestników Konferencji.  

2. Uczestnicy Konferencji ponoszą pełną oraz wyłączną odpowiedzialność za spowodowane przez 
siebie szkody, w tym za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie budynku, w którym odbywa 
się Konferencja. 
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3. Organizator uprawniony jest w każdym czasie do odwołania w całości lub w części Konferencji, 
zmiany jej formuły, daty, zasad uczestnictwa oraz programu. W związku z realizacją powyższych 
uprawnień przez Organizatora nie przysługują jakimkolwiek osobom jakiekolwiek roszczenia 
wobec Organizatora, w tym o zwrot kosztów poniesionych w celu uczestnictwa w Konferencji. 

4. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Informacja o 
zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konferencji pod adresem 
https://www.mojeppk.pl/bezpieczenstwo-finansowe-kobiet.html.   

 

 

 


