
REGULAMIN 

 

Regulamin dokonywania zapisów w systemie on-line na Spotkania branżowe dla lubuskich 

przedsiębiorców i Instytucji Otoczenia Biznesu – organizowane przez Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality 

Watch Sp. z o.o.. 

 

1. Definicje 

 

Organizator:  

Bluehill Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Nabielaka 6/5, 00-743 Warszawa 

Quality Watch Sp. z o.o. z siedzibą: Nabielaka 6/5, 00-743 Warszawa 

 

Witryna: witryna internetowa dostępna pod http://bluehill.pl/lubuskie/ należąca i prowadzona przez 

Organizatora. 

 

Wydarzenia: cykl spotkań branżowych dla lubuskich przedsiębiorców, dostępne w Witrynie. 

 

Zapisy: zapisy on-line na Wydarzenia dostępne w Witrynie. 

 

Użytkownik: osoba korzystająca z Witryny i dokonująca Zapisu na Wydarzenie. 

 

Uczestnik: osoba biorąca udział w Wydarzeniu. 

 

2. Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania Zapisów na Wydarzenia przez Użytkowników. 

 

Zapisy na Wydarzenia dokonywane w Witrynie mają jedynie charakter informacyjny,                                       

a w szczególności nie mają charakteru transakcji dokonanej na odległość w rozumieniu Ustawy                            

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny z dnia 02 marca 2000r (Dz. U. nr 22, poz.271 ze zm.). Do faktycznego zawarcia 

umowy uczestnictwa w Wydarzeniu może dojść wyłącznie na zasadach określonych w punkcie 7 

niniejszego Regulaminu. 

 

Podanie przez Użytkownika, wszystkich wymaganych przez Organizatora danych osobowych 

niezbędnych do dokonania Zapisu na Wydarzenie, jest w pełni dobrowolne, jednak odmowa ich 

podania uniemożliwi jego dokonanie. Zapis może zostać dokonany tylko i wyłącznie wówczas, gdy 

Użytkownik w pełni zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

System Zapisów jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. W związku z tym Zapisów nie mogą 

dokonywać osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. 

 

 

 

 

http://bluehill.pl/lubuskie/


3. Zapisy na Wydarzenia 

 

Wydarzenia są dostępne w Witrynie pod adresem http://bluehill.pl/lubuskie/. System Zapisów daje 

Użytkownikowi możliwości wyboru oraz przeglądania opisów poszczególnych Wydarzeń. 

 

Ze względu na konieczność eliminowania fałszywych Zapisów na Wydarzenia, podawania 

nieprawdziwych danych osobowych i innych niepożądanych zdarzeń, proces finalizacji Zapisu jest 

dwuetapowy. 

 

Użytkownik dokonuje Zapisu poprzez wypełnienie informacji w formularzu zgłoszeniowym i wysłanie 

przy użyciu odnośnika „Zapisz się” dostępnego dla danego Wydarzenia. Formularz zgłoszeniowy 

wymaga podania: 

 

 Imienia i nazwiska, 

 Nazwy instytucji/przedsiębiorstwa 

 Stanowiska 

 Branży 

 Numeru telefonu komórkowego 

  adresu e-mail  

 Miejscowości prowadzenia działalności 

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego Użytkownik otrzyma od Organizatora 

wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zapisu. 

 

Następnie Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu 

potwierdzenia jego uczestnictwa w Wydarzeniu. Jeśli podczas tego kontaktu Użytkownik potwierdzi 

chęć uczestnictwa w Wydarzeniu, otrzyma kolejną wiadomość e-mail informującą o akceptacji 

Zapisu. Jeśli Organizator nie zdoła skontaktować się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu podanych 

przez niego danych, Zapis dokonany przez Użytkownika zostanie anulowany. 

 

Zakończenie Zapisów na Wydarzenie następuje w chwili osiągnięcia, ustalonej przez Organizatora, 

maksymalnej ilości Uczestników mogących wziąć w nim udział, jednakże nie później niż w przeddzień 

rozpoczęcia Wydarzenia. 

 

Organizator zastrzega sobie także prawo do odmowy Zapisu Użytkownika na Wydarzenie bez 

potrzeby określania przyczyn takiej odmowy. 

 

4. Realizacja Wydarzenia 

 

Dla każdego Wydarzenia Organizator ustala minimalną wymaganą liczbę jego Uczestników. 

Wydarzenie zostanie zrealizowane tylko w przypadku, gdy liczba Uczestników osiągnie tę wartość. 

 

Wszelkie informacje dotyczące zmian statusu Wydarzenia oraz zmian w terminach jego realizacji 

będą przez Organizatora niezwłocznie przekazywane telefonicznie lub poprzez wiadomości e-mail, 

Użytkownikom zapisanym na dane Wydarzenie. 

http://bluehill.pl/lubuskie/


 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu 

 

W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z uczestnictwa w Wydarzeniu, powiadomi on o tym fakcie 

Organizatora nie później niż 5 dni roboczych przed datą realizacji tego Wydarzenia. 

 

  6. Postanowienia końcowe 

 

Aby zostać Uczestnikiem Użytkownik, który dokonał Zapisu, musi stawić się w miejscu i czasie 

wskazanym w opisie Wydarzenia. 

 

 


