Warunki uczestnictwa
Rejestracja uczestników:
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia,
Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników wydarzenia.
3. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o
tym fakcie poinformować Organizatora).
4. W przypadku wycofania zgłoszenia na mniej niż czternaście dni przed realizacja
wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50% ceny Kongresu. W
przypadku wycofania uczestnika na mniej niż siedem dni przed realizacją Kongresu oraz
nieobecności uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności. Dane osobowe zawarte
w formularzu zostaną umieszczone w bazie danych PIKW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 93 lok. 35 i będą wykorzystywane przez administratorów danych wyłącznie w
celu podwyższenia jakości oferowanych Państwu usług, organizacji konferencji i szkoleń,
działań marketingowych. Bez zgody właściciela dane nie będą przekazywane osobom
trzecim. Upoważniamy PIKW Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na
czternaście dni przed terminem wydarzenia. W takim wypadku Uczestnik nie ponosi
żadnych kosztów.
6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w
wydarzeniu.

Płatność i faktury:
1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: Bank BNP Paribas S.A.
Warszawa, nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać
temat, miejsce i termin realizacji wydarzenia)
2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za wydarzenie stanowi
faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji wydarzenia.
3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności stanowi faktura pro
forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem
wydarzenia.
4. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w
terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia, kwota wpłacona na konto
Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty wydarzenia.

Postanowienia końcowe:
1. Podczas wydarzenia realizowany będzie materiał foto i video. Relacje z wydarzania będą
udostępnione na stronie www.pikw.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
Upublicznienie materiałów ma na celu jedynie dokumentację wydarzenia.
2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 654 10 44 lub biuro@pikw.pl
3. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w wydarzeniu, akceptuje powyższe warunki.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu wydarzenia w
merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

