Regulamin konferencji WallStreet 19

1. Konferencja WallStreet 19 odbędzie się w dniach 29-31 maja 2015 r. w Hotelu Gołębiewski w
Karpaczu.
2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII).
3. W ramach Konferencji odbędą się wykłady merytoryczne, Forum Akcjonariat, Targi
Akcjonariat oraz imprezy towarzyszące.
4. Uczestnikiem Konferencji może zostać każdy, kto zgłosi swoje uczestnictwo i uiści opłatę
według obowiązującego cennika dostępnego na stronie internetowej www.sii.org.pl/ws19 z
zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu.
5. Zaliczka wynosi 300 zł i należy ją uiścić najpóźniej dwa tygodnie od dokonania zapisu.
Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia do dnia 15 maja 2015 r.
W przypadku niedokonania płatności w wyżej wymienionych terminach organizator zastrzega
sobie prawo do wykreślenia danej osoby z listy uczestników konferencji.
6. Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia: Bank Zachodni WBK S.A. O/Wrocław, 97
1090 2398 0000 0001 1589 0623, z dopiskiem „WS19 imię, nazwisko” lub poprzez
system przelewy24.pl wraz z wypełnieniem formularza na stronie www.sii.org.pl
7. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w Konferencji po dniu 1 maja 2015 r. nie otrzymają
zwrotu dokonanej wpłaty.
8. Zgłoszenia uczestnictwa dokonywać można tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie SII. Każda z osób, która zaloguje się poprzez formularz
zgłoszeniowy i poprawnie go wypełni, automatycznie otrzyma wiadomość zwrotną na adres
e-mail podany w formularzu. Wiadomość zwrotna jest jednocześnie potwierdzeniem
przyjęcia zgłoszenia uczestnika z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konferencji uczestnika, który
spełnił wszystkie wymogi związane z rejestracją, bez podania powodu.
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na i z Konferencji.
11. Za świadczone dodatkowe usługi (takie jak m.in. mini-bary w pokojach, rozmowy
telefoniczne, parking i inne usługi zamawiane bezpośrednio przez uczestników konferencji)
według cennika Hotelu obciążeni zostaną indywidualnie uczestnicy konferencji.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji WallStreet w Karpaczu.
13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

14. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Konferencji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

