
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH SPECJALNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ TRAVEL BIDDER Sp. z o.o. 

 

§ 1  
Warunki uczestnictwa 

  

1. Uczestnikami wydarzenia specjalnych Travel Bidder są wyłącznie osoby odpowiedzialne w strukturach 
firmy za organizację lub uczestniczące w procesie zakupu usług branży MICE, tj. zakup/organizację 
spotkań, wyjazdów incentive, kongresów i konferencji, eventów w Polsce i za granicą, wyjazdów 
business travel. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia i odesłanie wypełnionego Formularza 
Zgłoszeniowego przed wydarzeniem. 

3. Decyzję o ostatecznej kwalifikacji podejmuje na podstawie odesłanych Formularzy Zgłoszeniowych 
komisja złożona z zespołu realizującego wydarzenie. 

 

§ 2  
Obowiązki Uczestnika 

1. Wysłanie zgłoszenia lub odesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest 
jednoznaczne z akceptacją całego Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Travel 
Bidder Sp. z o.o. 

2. Uczestnik otrzymuje od Organizatora szczegółowy scenariusz spotkania wraz z rozkładem spotkań 
niezwłocznie po przybyciu na wydarzenie. 

3. Od Uczestników wymagane jest punktualne przybycie na wydarzenie, przestrzeganie punktów programu 
wydarzenia, a w szczególności listy spotkań i realizowanie ich w wyznaczonym przez Organizatora zakresie 
czasowym. 

4. W przypadku konieczności opuszczenia którejkolwiek z części programu, Uczestnicy zobowiązani są 
powiadomić o tym Organizatora nie później niż 2 dni robocze przed dniem wydarzenia. 

5. Podczas trwania wydarzenia każdy Uczestnik otrzymuje listę spotkań, której zobowiązany jest przestrzegać 
zarówno pod kątem kolejności, jak i czasu ich trwania.  

6. Uczestnik wyraża zgodę, o ile nie wyrazi odrębnego, pisemnego zastrzeżenia w tym zakresie, na 
korzystanie przez Travel Bidder Sp. z o.o. z jego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją wydarzenia 
oraz przenosi na Travel Bidder Sp. z o.o. w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie 
prawa do korzystania z wizerunku Uczestnika (fotografie, zapisy video i dźwiękowe) zarejestrowanymi w 
związku z wydarzeniem, w celach związanych z promocją przedsięwzięć Travel Bidder Sp. z o.o. 

7. Uczestnik decydując się na udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych 
kontaktowych (imienia, nazwiska, adresu mailowego, oraz telefonu kontaktowego) wystawcom 
wydarzenia, również w przypadku jego nieobecności. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety podsumowującej wydarzenie przekazanej przez 
Organizatora po zakończeniu wydarzenia. 
 

 

§ 3   
Warunki rezygnacji 



1. Istnieje możliwość zastąpienia zgłoszonej i potwierdzonej osoby inną osobą z tej samej firmy, 
odpowiedzialnej w podobnym stopniu za organizację przedsięwzięć MICE i/lub zakup usług MICE  po 
wcześniejszym poinformowaniu o tym Organizatora, nie później jednak niż 1 dzień roboczy przed 
wydarzeniem. 

2. O rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy powiadomić organizatora najpóźniej 3 dni robocze przed 
planowanym wydarzeniem. 

3. Uczestnik który zgłosił swój udział, ale zrezygnował wyraża zgodę na przekazanie swoich danych 
kontaktowych (imienia, nazwiska, adresu mailowego, oraz telefonu kontaktowego) wystawcom 
wydarzenia. 

 

. 

  

 


