
 

Speed Business Meeting  

 

Regulamin wydarzenia  

 
1. Organizatorem Wydarzenia jest Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski i Sławomir Wojnowski, 

zwani w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.  

 

2. Wydarzenie składa się z dwóch części:  

Speed Business Meeting – seria bezpośrednich spotkań z firmami przy okrągłych stołach. Miejsca 

w poszczególnych rundach zostają wskazane przez Organizatora. Każda osoba ma 2 minuty na 

prezentację swojej firmy. Po zakończonej rundzie, uczestnicy przesiadają się do kolejnego stolika 

zgodnie ze wskazaniem na identyfikatorach,  

 Business Mixer – nieformalne spotkanie  

 

3. Swój udział zgłaszamy poprzez formularz zgłoszeniowy.  

 

4. W Speed Business Meeting udział wziąć może dwóch reprezentantów firmy. 

 

5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny (dla jednego reprezentanta) dla firmy zrzeszonej w Izbie 

Gospodarczej Północnej Wielkopolski, firm członków organizacji partnerskich pierwszej edycji 

Wydarzenia (tj. Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Chodzieski Klub 

Gospodarczy, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu), oraz Sponsorów.  

 

6. Firmy i organizacje nie wymienione w pkt. 5 regulaminu, a chcące wziąć udział w wydarzeniu, 

zobowiązane są uiścić opłatę za udział w wysokości 100 PLN netto (udział jednej osoby z firmy w 

Business Mixerze i networkingu) za każdą zgłoszoną osobę. Dane do przelewu wysłane zostaną po 

wypełnieniu formularza oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, nie później niż do 10 kwietnia br. 

na maila kontaktowego podanego w zgłoszeniu.  

 

7. Instytucje finansowe (Banki, ….) chcące wziąć udział w wydarzeniu, zobowiązane są uiścić opłatę 

za udział w wysokości 250 PLN netto (udział jednej osoby z firmy w Business Mixerze i 

networkingu) za każdą zgłoszoną osobę. 

 

8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. E-mail potwierdzający 

rejestrację zostanie przesłany po 7 kwietnia 2017 r. Osoby niezarejestrowane, nie będą mogły 

wziąć udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo anulacji zgłoszenia bez podania 

przyczyny.  

 

9. Od firmy, które potwierdzą swoją obecność, a nie wezmą udziału i nie odwołają do 48h przed 

wydarzeniem (tj. do 10 kwietnia br. do godz. 8.00), pobrana zostanie opłata w wysokości 100 PLN 

netto. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VAT za nieodwołanie nieobecności.  

 

10. Członkostwo firmy w więcej niż jednej izbie partnerskiej wydarzenia, nie upoważnia do 

zgłoszenia bezpłatnie więcej niż jednego przedstawiciela.  
 

11. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem w Speed Business 

Meeting jest Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski. Dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135).  

 

 



 

 

 

12. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu i podanie swoich danych osobowych (w ramach procedury 

rejestracji, poprzez przekazanie wizytówki lub w innej formie) będzie traktowane jako potwierdzenie 

zgody Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych IGPW w celach 

kontaktowych, przesyłania informacji reklamowo-komercyjnych drogą elektroniczną na podany w 

zgłoszeniu adres e-mail w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, a także w celu udostępnienia i 

umożliwienia uczestnikom, sponsorom i partnerom wydarzenia kontaktu ze Zgłaszającym (w celu 

zaprezentowania informacji reklamowo-komercyjnych lub propozycji współpracy).  

 

13. Biorąc udział w wydarzeniu, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Izbę 

Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Partnerów oraz Sponsorów zdjęć i filmów z ich wizerunkiem w 

relacji z wydarzenia i materiałach promocyjnych ww. podmiotów.  

 


