
REGULAMIN WYDARZENIA 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Wydarzenie Projekt: FIRMA, zwana w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 8, 15, 
22 marca 2022 r. na platformie szkoleniowej online.  

2. Organizatorem Wydarzenia jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku,  
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583 000 20 02, REGON: 190044530, KRS: 0000004441 
zwany dalej Organizatorem.  

II. Zasady uczestnictwa  
 

1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.arp.gda.pl. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej 
oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).  

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie: 
https://projekt-firma.konfeo.com  

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu.  

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:  
• udział w Wydarzeniu, 
• materiały dydaktyczne,  
• indywidualny 8-godzinny mentoring. 

 
5. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej 

Wydarzenia: 
https://projekt-firma.konfeo.com 

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej 
kwoty za uczestnictwo na konto 55 11401065 0000 29284500 1001 mBank S.A., przelewem 
bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych do 4 marca 2022 r.   

7. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.  
8. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://projekt-

firma.konfeo.com przyjmowane są do 08.03.2022, godz. 10:00. Koszt uczestnictwa zależy od 
terminu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, zgodnie z harmonogramem:  

 
REJESTRACJA Cena promocyjna 

do dnia 28.02.2022 
Cena regularna od 
dnia 01.03.2022 

 600,00 zł 900,00 zł 
 

9. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać 
przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana 
Organizatorowi w terminie do 04.03.2022r .  

10. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi 
przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.  



11. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią 
przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów 
uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego 
tytułu.  

12. Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy 
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin liczy się od daty rejestracji uczestnika 
na Wydarzenie. 

13. Możliwość wykorzystania 8 godzin mentoringu indywidualnego dla każdej z uczestniczek 
szkolenia Projekt: FIRMA zgodnie z przyjętym harmonogram możliwe jest do 30.04.2022 roku. 
Wszelkie zmiany harmonogramu muszą być uzgodnione z Prowadzącymi najpóźniej na trzy dni 
przed planowaną datą spotkania. Harmonogram zostanie ustalony w trakcie spotkań grupowych.   

III. Inne kwestie  
1. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających  
z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r.  

2. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 


