
 

Regulamin Wydarzenia 
FLOOR & MORE 2022 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Wydarzenie Floor & More, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 28 października 2022 r. 

w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO XXI, w Warszawie, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych z siedzibą w Warszawie, 

ul. Białostocka 7, NIP: 1132936489, REGON: 366927963, KRS: 0000670885, zwany dalej Organizatorem. 

II. Zasady uczestnictwa 
 

1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej https://www.zwiazekpp.pl/pl/kalendarz/floor-more-2022. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej 

oraz w mediach społecznościowych. 

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie: https://floor-more-2022.konfeo.com. 

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

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje: 

• udział w Wydarzeniu, 

• możliwość uczestnictwa w prelekcjach, wystąpieniach specjalistów, panelach dyskusyjnych, prezentacjach 

partnerów targów, 

• możliwość wzięcia udziału w konkursach branżowych oraz otrzymania nagród rzeczowych ufundowanych przez 

partnerów targów. 

5. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, 

a także ewentualnego noclegu. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty 

za uczestnictwo na konto o numerze: 04 1090 2590 0000 0001 3495 6413, Bank Santander, za pośrednictwem 

płatności internetowych w systemie Przelewy24 w momencie rejestracji. 

7. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 

8. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://floor-more-2022.konfeo.com przyjmowane są 

do 21 października 2022 r. 

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 21 października 2022 r. 

10. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo 

zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. 

11. W przypadku przesunięcia terminu Wydarzenia z powodu COVID-19, Organizator nie zwraca kosztów. Niemniej jednak 

uczestnik będzie uprawniony do uczestniczenia w Wydarzeniu w nowym terminie, na podstawie poniesionego kosztu. 

12. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie 

Wydarzenia, uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu kosztów uczestnictwa w związku z kosztami poniesionymi 

przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

13. 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. 
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III. Bezpieczeństwo 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia. 

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie 

obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie. 

IV. Inne kwestie 
 

1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz 

wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy 

uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu w otoczeniu prowadzącego 

oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 

3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu 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. 

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


