REGULAMIN
rejestracji Uczestników
Forum „Miasto Plus. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii”
oraz poboru opłaty rejestracyjnej i opłaty za nocleg

§ 1. Postanowienia ogólne
1. „Miasto Plus. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii”, zwane w dalszej
części regulaminu Forum, odbędzie się w dniach 20-21 września 2016 r. w Toruniu.
2. Organizatorem Forum jest Gmina Miasta Toruń - Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu,
z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Mikołaja Kopernika 4, NIP: 9562312347, REGON:
362149760, zwana w dalszej części regulaminu Organizatore m.
3. Współorganizatorem Forum jest Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu z siedzibą
w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 6, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod numerem 4, NIP: 956-001-18-83, REGON:
870283814, zwane w dalszej części regulaminu Współorganizatorem.
4. Uczestnikami Forum są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji
publicznej, uczelni, organizacji pozarządowych, podmiotów sektora prywatnego,
partnerów Forum, osoby związane z ww. instytucjami i osoby zaproszone przez
Organizatora.
5. W ramach Forum odbędzie się 11 bloków tematycznych, skupiających w sobie największe
wyzwania, stojące przed współczesnymi samorządami. Jednocześnie w ramach Forum
odbędzie się cykl warsztatów i szkoleń dla jego uczestników, przygotowanych i
prowadzonych przez partnerów Forum.
6. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem www.miasto.plus.
§ 2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Forum jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwe m
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.miasto.plus do dnia
19 września 2016 r.
2. Warunkiem udziału w Forum jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w następującej
wysokości:
a) 159 złotych netto, tj. 195,57 zł brutto w przypadku przedstawicieli jednostek
samorządu
terytorialnego,
administracji
publicznej,
uczelni,
organizac ji
pozarządowych oraz osób związanych z ww. instytucjami,
b) 1 190 złotych netto, tj. 1 463,70 zł brutto w przypadku przedstawicieli podmiotów
sektora prywatnego.
3. Opłata rejestracyjna obejmuje udział w panelach dyskusyjnych w dniach 20-21 września
2016 r., dostęp do materiałów konferencyjnych, catering (lunch oraz przerwy kawowe
w dniach 20-21 września 2016 r.), udział w wydarzeniu towarzyszącym (Miasto Plus Party
w dniu 20 września 2016 r.).
4. Opłatę rejestracyjną należy uiścić na podstawie faktury pro forma, wystawionej przez
Współorganizatora w formie faktury elektronicznej (format PDF) na podstawie danych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 14 dni od wystawienia faktury pro
forma, nie później niż w dniu 19 września 2016 r. na następujący rachunek bankowy
Współorganizatora: 98 2490 0005 0000 4600 3967 0886, jako tytuł przelewu wskazując:
„Opłata rejestracyjna za udział w Forum Miasto Plus– 20-21.09.2016 r.”

i podając: w przypadku przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji
publicznej, uczelni, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora prywatnego pełną nazwę podmiotu, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą wniesiona jest
opłata, a w przypadku osób związanych z ww. instytucjami - imię i nazwisko osoby, za
którą wniesiona jest opłata oraz jej adres.
5. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu 17 września 2016 r. dopuszczenie
Uczestnika do udziału w Forum nastąpi pod warunkiem przedstawienia przez Uczestnika
potwierdzenia uiszczenia opłaty rejestracyjnej poprzez przesłanie potwierdzenia
dokonania przelewu z tego tytułu drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@artus.torun.pl do dnia 19 września 2016 r.
6. Współorganizator wystawi fakturę VAT obejmującą dokonaną wpłatę, po zaksięgowaniu
wpłaty na wskazanym w ust. 4 rachunku bankowym.
7. Faktura VAT, będąca rozliczeniem dokonanej wpłaty, zostanie wystawiona w formie
faktury elektronicznej (format PDF).
8. Koszty związane z udziałem w Forum, w tym koszty pobytu i przejazdu Uczestnika,
Uczestnik pokrywa we własnym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 3.
9. Organizator może nie dopuścić Uczestnika do udziału w Forum w przypadku, gdy nie uiścił
on opłaty, o której mowa w ust. 2 w terminie określonym niniejszym regulaminem lub nie
przedstawi potwierdzenia uiszczenia opłaty rejestracyjnej zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ust. 5.
10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum. Rezygnacja Uczestnika z udziału
w Forum winna być dokonana w formie pisemnej.
11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum na co najmniej 30 dni przed
rozpoczęciem Forum (istotna jest data otrzymania przez Współorganizatora oświadczenia
o rezygnacji), Współorganizator, pod warunkiem otrzymania od Uczestnika opłaty
rejestracyjnej, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości
25 % uiszczonej opłaty.
12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum później niż 30 dni przez
rozpoczęciem Forum, Współorganizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu Forum bez podania
przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze
strony Organizatora.

§ 3. Zasady rezerwacji noclegów
1. Rezerwacji noclegów dla Uczestnika na czas trwania Forum dokonuje się poprzez
rezerwację elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej www.miasto.plus do dnia 19 września 2016 r.
2. Warunkiem rezerwacji noclegów jest uiszczenie opłaty za noclegi w wysokości:
a) 220,00 zł netto, tj. 237,60 zł brutto za jeden nocleg,
b) 380,00 zł netto, tj. 410,40 zł brutto za dwa noclegi.
3. Opłatę za noclegi należy wpłacić na podstawie zbiorczej faktury pro forma (wraz z opłatą
rejestracyjną), wystawionej przez Współorganizatora w formie faktury elektronic z nej
(format PDF) na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w terminie
14 dni od wystawienia faktury pro forma, nie później niż w dniu 19 września 2016 r.
4. Opłatę za noclegi należy wpłacić na rachunek bankowy Współorganizatora wskazany
w § 2 ust. 4.
5. W przypadku rezerwacji noclegów po dniu 17 września 2016 r. nocleg dla Uczestnika
zostanie zapewniony pod warunkiem przedstawienia przez Uczestnika potwierdzenia

uiszczenia opłaty rejestracyjnej i opłaty za nocleg poprzez przesłanie potwierdzenia
dokonania przelewu z tego tytułu drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@artus.torun.pl do dnia 19 września 2016 r.
6. Dokonana wpłata zostanie objęta zbiorczą fakturą VAT (wraz z opłatą rejestracyjną),
wystawioną przez Współorganizatora po zaksięgowaniu wpłaty na wskazanym
w § 2 ust. 4 rachunku bankowym.
7. Współorganizator potwierdzi rezerwację noclegu, poprzez wysłanie potwierdzenia
rezerwacji noclegu w ciągu 14 dni od dokonanej wpłaty za nocleg, nie później niż w dniu
19 września 2016 r.
8. Współorganizator potwierdzać będzie tylko rezerwację całych pokoi, nie ma możliwośc i
rezerwacji pojedynczych miejsc w pokojach wieloosobowych.
9. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Uczestnika w formula r zu,
całkowitą odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
10. Opłata za nocleg obejmuje koszt śniadań.
11. Należności za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking, płatna
telewizja czy mini bar w hotelu) Uczestnik ureguluje na miejscu.
12. W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji noclegowej Uczestnikowi przysługuje
zwrot opłaty za nocleg po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 zł, według
następującego schematu:
- rezygnacja w terminie do dnia 31 lipca 2016 r. - zwrot wpłaconej opłaty za nocleg,
- rezygnacja w terminie od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2016 r. - zwrot 50 % wpłaconej opłaty
za nocleg,
- rezygnacja w terminie od 13 sierpnia do 21września 2016 r. - nie ma możliwości zwrotu
opłaty za nocleg.
13. Możliwość rezerwacji noclegów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego istnieje do
wyczerpania puli miejsc noclegowych oferowanych przez Organizatora.
§ 4. Ceny i warunki płatności
1. Warunki płatności za uczestnictwo w Forum zamieszczone zostały w § 2 oraz na stronie
internetowej Forum pod adresem: www.miasto.plus.
2. Warunki płatności za rezerwację noclegów podczas Forum zamieszczone zostały w § 3
oraz na stronie internetowej Forum pod adresem: www.miasto.plus.
3. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związa ne
z uczestnictwem w Forum.
4. Brak uregulowania należności za udział w Forum oraz za noclegi w terminie określonym
w niniejszym regulaminie, upoważnia Organizatora/Współorganizatora do anulowania
dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialnośc i
odszkodowawczej.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od
Organizatora, kwoty wpłacone przez Uczestników zostaną niezwłocznie zwrócone na
wskazane przez nich rachunki bankowe.
2. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizato ra,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat
związanych z uczestnictwem w Forum, jak i kosztów usług dodatkowych zleconyc h
Organizatorowi/Współorganizatorowi przez Uczestników.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Forum będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Forum,
oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a
Organizatorem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133
z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator/Współorganizator nie przekazuje,
nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom
lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informac je
poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorami. Forum ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w
rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009
nr 62 poz. 504)
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.
8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z Forum, jak również w miejscach zakwaterowania.
9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowe j
www.miasto.plus. Organizator może wprowadzić zmiany do programu Forum oraz
postanowień regulaminu, które wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich
zamieszczenia na stronie internetowej: www.miasto.plus.

