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Regulamin 

VII Międzynarodowego Sympozjum Cynkowniczego 

pt.: ”Najlepsze Technologie Cynkowania Ogniowego” 

Zamek w Uniejowie, 4-6.11.2020 

 
 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. VII Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze pt.:” Najlepsze Technologie 

Cynkowania Ogniowego”,  zwane dalej „Sympozjum” – odbędzie się dniach 

4-6 listopada 2020 roku w Zamku w Uniejowie, w miejscu i w godzinach 

podanych przez Organizatorów Sympozjum, wskazanych w punkcie 1 

podpunkt 1.2. 

1.2. Organizatorami Sympozjum są firmy: STOCKMEIER CHEMIA Sp. z o.o. 

i Spółka S.K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań, nr 

NIP: 954-253-49-03, nr KRS: 0000242976, zwana w dalszej części 

Regulaminu „Organizatorem”, oraz: REMIX S.A. z siedzibą w Świebodzinie, 

ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin, KRS Nr: 0000202328, NIP: 

9271694143. 

1.3. Sympozjum dedykowane jest podmiotom gospodarczym oraz jednostkom 

naukowym prowadzącym działalność w zakresie tematyki Sympozjum.  

1.4. Podmiotem Zgłaszającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot 

zainteresowany uczestnictwem w Sympozjum.   

1.5. Uczestnikami Sympozjum w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby 

wskazane przez Podmiot Zgłaszający do udziału w Sympozjum na 

Formularzu zgłoszenia uczestnictwa. Uczestnicy Sympozjum zwani będą 

w dalszej części Regulaminu: „Uczestnikami”  

1.6. Przepisy niniejszego Regulaminu, zwanego w dalszym ciągu: 

„Regulaminem”, obowiązują wszystkich Podmiotów Zgłaszających oraz 

wszystkich Uczestników.   

1.7. Zgłoszenie udziału w Sympozjum stosownie do regulacji punktu 2 podpunkt 

2.1.3. poniżej oznacza jednocześnie: potwierdzenie zapoznania się przez 

Podmiot Zgłaszający oraz przez Uczestnika z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu i akceptację jego zapisów, a także zobowiązanie Podmiotu 

Zgłaszającego oraz Uczestnika do przestrzegania postanowień Regulaminu 

oraz przepisów o charakterze porządkowym czy ustaleń organizacyjnych.  
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2. Zasady uczestnictwa w Sympozjum 

2.1. Warunki udziału:  

2.1.1. Organizator wysyła do potencjalnych Podmiotów Zainteresowanych 

zaproszenie do uczestnictwa w Sympozjum w postaci: korespondencji 

informacyjnej, w tym Regulaminu i Formularzu zgłoszenia uczestnictwa. 

2.1.2. Materiały dotyczące Sympozjum oraz termin do nadsyłania Formularzy 

zgłoszenia uczestnictwa umieszczone są ponadto na stronie 

internetowej Organizatorów www.remixsa.pl oraz www.stockmeier.pl.  

2.1.3. Zgłoszenie udziału w Sympozjum następuje poprzez wypełnienie 

i podpisanie Formularza zgłoszenia uczestnictwa, zwanego dalej 

„Formularzem” oraz przesłanie pod adres mailowy: 

e.gray@stockmeier.pl, w terminie do dnia 09.10.2020 r.   

Formularz powinien zawierać między innymi: 

− wypełnioną opcję uczestnictwa w Sympozjum,  

− wskazanie osób wyznaczonych przez Podmiot Zgłaszający do 

udziału w Sympozjum, to jest Uczestników, 

− wskazanie osoby do bezpośrednich kontaktów, 

− wypełnioną opcję chęci otrzymania (lub nie) faktury proforma,  

− podpis/podpisy Podmiotu Zgłaszającego oraz podpisy 

Uczestników,  

− ponadto w przypadku chęci zamówienia usług reklamowych, 

wypełnienie i podpisanie stosownej w tym zakresie części 

Formularza. 

Formularz powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany zgodnie 

z zasadami reprezentacji Podmiotu Zgłaszającego. Oryginał Formularza 

przesyłany będzie listem poleconym Organizatorowi w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania Potwierdzenia Uczestnictwa.  
 

2.1.4. Liczba miejsc przewidzianych dla Uczestników Sympozjum jest 

ograniczona. Poprzez samo zgłoszenie chęci udziału w Sympozjum nie 

nabywa się automatycznie prawa do uczestnictwa w Sympozjum. 

2.1.5. Prawo do udziału w Sympozjum nabywa się poprzez łączne spełnienie 

warunków, którymi są:   

a/ otrzymanie od Organizatora Sympozjum Potwierdzenia 

Uczestnictwa 

http://www.remixsa.pl/
mailto:e.gray@stockmeier.pl
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oraz  

b/ zapłata kosztów uczestnictwa oraz kosztów zamówionych usług 

reklamowych (w przypadku zamówienia tych usług), zgodnie 

z zasadami wskazanymi w punkcie 3 Regulaminu. 

   

2.1.6. Prawo do potwierdzenia uczestnictwa w Sympozjum lub do odmowy 

potwierdzenia uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorom, 

którzy zastrzegają sobie prawo do niepotwierdzenia uczestnictwa 

w Sympozjum bez podania przyczyny.  

2.1.7. Potwierdzenie Uczestnictwa wraz z fakturą proforma (jeżeli jej 

wystawienia zażądał Podmiot Zgłaszający) przesyłane jest przez 

Organizatorów w drodze mailowej lub faksem. Brak otrzymania 

Potwierdzenia Uczestnictwa w terminie 7 dni od daty przesłania dla 

Organizatora Formularza jest dla Podmiotu Zgłaszającego 

równoznaczne z tym, iż Potwierdzenie Uczestnictwa nie zostanie 

przesłane.  

2.1.8. Brak zapłaty kosztów uczestnictwa w Sympozjum oraz brak zapłaty 

kosztów usług reklamowych (jeżeli zostały zamówione), jest podstawą 

do anulowania przez Organizatora Potwierdzenia Uczestnictwa. 

Anulowania Potwierdzenia Uczestnictwa Organizator dokonuje w formie 

mailowej.  

2.2. Łączne spełnienie warunków wskazanych w punkcie 2 podpunkt 2.1.5 

Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy na uczestnictwo 

w Sympozjum przez Podmiot Zgłaszający na warunkach określonych 

w Formularzu Zgłoszeniowym, Potwierdzeniu Uczestnictwa i w Regulaminie 

oraz  

w innych materiałach przesłanych lub znajdujących się na stronie 

internetowej Organizatorów i dotyczących Sympozjum.  

2.3. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Sympozjum, odwołanie Sympozjum, 

zmiana terminu Sympozjum.    

2.3.1 Podmiot Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa w Sympozjum 

poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, na adres Organizatora wskazany w punkcie 6 

podpunkt 6.7 Regulaminu, z zastrzeżeniem treści punktu 2.3 podpunkty 

2.3.2. oraz 2.3.3.  

2.3.2 W przypadku rezygnacji Podmiotu Zgłaszającego z udziału 

w Sympozjum, Organizator zwróci Podmiotowi Zgłaszającemu 50% 

brutto zapłaconych kosztów udziału w Sympozjum oraz kosztów usług 

reklamowych (jeżeli zostały zamówione), jednakże pod warunkiem, 

iż oświadczenie Podmiotu Zgłaszającego w przedmiocie rezygnacji 
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z uczestnictwa w Sympozjum wpłynie do Organizatora w terminie do 7 

dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem Sympozjum. 

2.3.3 W przypadku, jeżeli oświadczenie Podmiotu Zgłaszającego 

w przedmiocie rezygnacji z uczestnictwa w Sympozjum, wpłynie do 

Organizatora na 7 dni kalendarzowych (lub krócej) przed planowanym 

rozpoczęciem Sympozjum, Organizatorzy mają prawo zatrzymać całą 

kwotę wpłaconą przez Podmiot Zgłaszający tytułem kosztów udziału 

w Sympozjum oraz tytułem kosztów usług reklamowych (jeżeli zostały 

zamówione). 

2.3.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Sympozjum.  

2.3.5 W przypadku odwołania Sympozjum, Organizatorzy zobowiązani są do 

niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym Podmiot 

Zgłaszający oraz do zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa 

w Sympozjum oraz kosztów usług reklamowych (jeżeli zostały 

zamówione). 

2.3.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Sympozjum.   

2.3.7 W przypadku zmiany terminu Sympozjum, Organizatorzy zobowiązani 

są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Podmiotów 

Zgłaszających o nowym terminie. Organizatorzy są zobowiązani do 

zwrotu dla Podmiotu Zgłaszającego wpłaconych kosztów uczestnictwa 

w Sympozjum oraz kosztów usług reklamowych (jeżeli zostały 

zamówione) w przypadku otrzymania rezygnacji Podmiotu 

Zgłaszającego z udziału w Sympozjum w związku z przesunięciem 

terminu jego odbycia, jednakże pod warunkiem, iż oświadczenie 

Podmiotu Zgłaszającego w przedmiocie rezygnacji z uczestnictwa 

w Sympozjum sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przesłane zostanie do Organizatorów w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika pisemnego 

powiadomienia o zmianie terminu Sympozjum.  

 

3. Koszty udziału w Sympozjum, zasady płatności 

3.1. Koszty uczestnictwa Podmiotu Zgłaszającego w Sympozjum oraz koszty 

usług reklamowych (jeżeli zostały one zamówione) zawarte są 

w Potwierdzeniu Uczestnictwa oraz w fakturze proforma, jeżeli jej 

wystawienia zażądał Podmiot Zgłaszający.  

3.2. Koszty uczestnictwa oraz koszty usług reklamowych wskazane są także 

w materiałach dotyczących Sympozjum, zawartych na stronie internetowej 

Organizatorów.  

3.3. Płatnikiem (adresatem faktury) jest Podmiot Zgłaszający.  
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3.4. Podmiot Zgłaszający dokonuje wpłaty 100% wartości brutto: kosztów udziału 

w Sympozjum oraz kosztów usług reklamowych (jeżeli zostały one 

zamówione) w terminie określonym w Formularzu. 

3.5. Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od daty zakończenia Sympozjum.  

3.6. Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek 

bankowy Organizatora podany w Potwierdzeniu Uczestnictwa czy w fakturze 

proforma.  

3.7. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dodatkowych Podmiotu Zgłaszającego 

nieobjętych kosztami udziału w Sympozjum zawartymi w Potwierdzeniu 

Uczestnictwa. W tym stanie rzeczy inne koszty takie jak: koszty przejazdów, 

nieuzgodnione koszty noclegów z dnia 4.11.2020 na 5.11.2020 r. oraz z dnia 

5.11.2020 r. na 6.11.2020 r., dodatkowe koszty wyżywienia w dniach 

Sympozjum, itd. pokrywa Podmiot Zgłaszający, we własnym zakresie.  

 

4. Reklamacje 

4.1. Reklamacje dotyczące kosztów udziału oraz kosztów usług reklamowych 

(jeżeli zostały zamówione) należy zgłaszać pisemnie w terminie do 7 dni od 

daty uiszczenia zapłaty należności. 

4.2. Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu Sympozjum powinny być 

zgłaszane Organizatorom niezwłocznie w trakcie jego trwania, i następnie 

potwierdzone przez Podmiot Zgłaszający w formie pisemnej, jednakże nie 

później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Sympozjum. Brak 

potwierdzenia reklamacji jest równoznaczny z brakiem jej zgłoszenia.  

4.3. Każda zgłoszona reklamacja powinna zawierać między innymi przedmiot 

reklamacji oraz wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających 

reklamację.  

4.4. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą 

rozpatrywane. 

4.5. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni 

roboczych od daty 13.11.2020 r. 

 

5. Program 

5.1. Sympozjum odbywa się według ustalonego przez Organizatorów programu 

umieszczonego w materiałach dotyczących Sympozjum znajdujących się na 

stronie internetowej Organizatorów. 
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5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie 

Sympozjum poprzez przesunięcie terminu prelekcji lub zmianę prelegentów. 

Podmiotowi Zgłaszającemu nie przysługują w takim przypadku jakiekolwiek 

roszczenia, w tym nie przysługuje mu prawo do żądania odszkodowania od 

Organizatora. 

5.3. Tematyka i kolejność wystąpień Uczestników budowana jest w oparciu 

o program Sympozjum, tematykę wystąpienia oraz kolejność zgłoszeń. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które 

mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania 

Sympozjum. 

6.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i zniszczenia 

dokonane przez Uczestnika we wszelkich miejscach, gdzie prowadzone są 

działania związane z Sympozjum. Pełną odpowiedzialność ponosi w tym 

zakresie Uczestnik Sympozjum oraz Podmiot Zgłaszający danego 

Uczestnika.  

6.3. W żadnym przypadku Podmiotowi Zgłaszającemu czy Uczestnikowi nie 

przysługuje w stosunku do Organizatorów jakiekolwiek roszczenie 

odszkodowawcze.  

6.4. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać aktualnych przepisów, zaleceń, 

ograniczeń, nakazów, zakazów lub decyzji wydanych przez organy państwa 

w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto i w szczególności: 

6.4.1. Uczestnik obowiązany jest zachować bezpieczną odległość od innych 

Uczestników. 

 

6.4.2. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się 

w maseczkę/maskę/przyłbicę/kask ochronny/odzież lub jej fragment 

i zakrywania przy ich pomocy ust i nosa przez cały czas przebywania na 

terenie Sympozjum. 

 

6.4.3. Uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenia podczas 

rejestracji w Sympozjum, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest 

osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym, wraz ze swymi danymi kontaktowymi. 

 

6.4.4. Uczestnik ma obowiązek zdezynfekować dłonie płynem udostępnionym 

przez Organizatora - przy wejściu na salę konferencyjną. 
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6.5. W trakcie Sympozjum Organizatorzy zastrzegają sobie w szczególności 

prawo wykonywania filmów i zdjęć Uczestników oraz prawo do utrwalania 

przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej, w tym 

wystąpień i głosu oraz wizerunków Uczestników, z ewentualnym podaniem 

stopnia naukowego Uczestnika, zajmowanego przez niego stanowiska,  

w celu ich nieodpłatnego wykorzystania i zamieszczania w publikacjach  czy 

materiałach reklamowych, promocyjnych, marketingowych  Organizatorów, 

oraz na stronach internetowych www.remixsa.pl oraz www.stockmeier.pl, ich 

rozpowszechniania czy przetwarzania. Szczegółowe oświadczenie 

Uczestnika o wyrażeniu przez niego stosownej, zgodnej z treścią Formularza 

zgody, zawarte jest w Formularzu.  

6.6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest jeden 

z Organizatorów: STOCKMEIER CHEMIA Sp. z o.o. i Spółka S.K. z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań.  Dane osobowe Uczestników 

są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Sympozjum, w tym 

w celu stworzenia listy Uczestników Sympozjum. Podmiotom danych 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz 

żądania usunięcia. 

Podanie danych osobowych Uczestników jest niezbędne do wzięcia udziału 

w Sympozjum. 

Szczegółowe oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu przez niego stosownej, 

zgodnej z treścią Formularza zgody, zawarte jest w Formularzu.  
 

6.7.  Formularz powinien zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgód przez 

każdego z Uczestników, między innymi na: 

- podanie Organizatorom czy przetwarzanie przez Organizatorów ich danych 

osobowych w celu jak w Formularzu, 

oraz: 

- na utrwalenie i wykorzystywanie przez Organizatorów utrwalonego 

w czasie Sympozjum wizerunku Uczestnika lub wystąpienia Uczestnika, 

w tym jego głosu oraz na ewentualne podanie jego stopnia naukowego, 

zajmowanego stanowiska, w celach określonych w Formularzu według treści 

szczegółowo wskazanej w Formularzu.  

Zgoda ta musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem danego 

Uczestnika.  

Dokonując przesłania Formularza zgodnie z treścią punktu 2 podpunkt 2.1.3. 

(w tym oryginału Formularza listem poleconym na adres Organizatora) 

Uczestnik potwierdza wyrażenie przez niego zgody na podanie 

Organizatorom i przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych 

oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na utrwalenie i wykorzystywanie 

przez Organizatorów utrwalonego w czasie Sympozjum wizerunku 

Uczestnika lub wystąpienia Uczestnika.  

 
 

http://www.remixsa.pl/
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6.8. Adresem dla doręczeń dla Organizatorów jest adres następujący:  

Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka Sp. K. 

ul. Obornicka 277 

60-691 Poznań 
 

6.9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o przesyłaniu oświadczeń 

pisemnych, do przesłania takiego oświadczenia konieczne jest jego 

przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

6.10. Wszelkie spory dotyczące organizacji Sympozjum będą rozstrzygane 

w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia 

do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby jednego 

z Organizatorów – Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka Sp. K.  


