REGULAMIN REJESTRACJI
WIERZYTELNOŚCIAMI 2018

ORAZ

UCZESTNICTWA

W

ZJEZDZIE

FIRM

ZARZĄDZANIA

Art1. Regulamin określa zasady rejestracji, uczestnictwa oraz warunki cenowe Zjazdu Firm Zarządzania
Wierzytelnościami, zwanego w dalszej części Zjazdem, który odbędzie się w dniach 07-09.06.2018 w Hotelu
Arche ul. Oleńki 20 42-200 w Częstochowie.
Art.2 Organizatorem Zjazdu jest Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami z siedzibą w Krakowie,
ul. Bociana 22 kod pocztowy 31-231, zwany w dalszej części Organizatorem.
Art.3 Uczestnikami Zjazdu mogą być:
a) Delegaci Członków Zwyczajnych PZZW oraz Członków Wspierających PZZW,
b) Przedstawiciele Członków Zwyczajnych PZZW oraz Członków Wspierających PZZW,
c) Reprezentanci firm niezrzeszonych w PZZW,
d) Osoby Towarzyszące.
Definicje poszczególnych podmiotów znajdują się w Cenniku Udziału w Zjeździe w załączniku nr. 1.
Art.4 Kosztorys uczestnictwa w Zjeździe znajduje się w Cenniku Udziału w Zjeździe w załączniku nr. 1.
Art.5 Udział w Pierwszym Dniu Zjazdu, tj. 07.06.2018 dla jednego Delegata Członka Zwyczajnego Polskiego
Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Delegata Członka Wspierającego Polskiego Związku
Zarządzania Wierzytelnościami jest bezpłatny. Organizator zapewnia Delegatowi udział i dostęp do wszystkich
części składowych Zjazdu przedstawionych w Cenniku Udziału w Zjeździe.
Art.6 Pierwszeństwo w rejestracji na Zjazd mają Delegaci Członków Zwyczajnych Polskiego Związku
Zarządzania Wierzytelnościami oraz Delegaci Członków Wspierających Polskiego Związku Zarządzania
Wierzytelnościami.
Art.7
§1 Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza Rejestracyjnego, odpowiedniego dla
każdego z uczestników, znajdującego się w załącznikach: numer 2, numer 3 oraz numer 4, które dostępne są
do pobrania m.in. na stronie www.pzzw.pl, a następnie przesłanie tych dokumentów na adres e-mail
biuro@pzzw.pl oraz oryginałów na adres siedziby Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, tj.
Bociana 22, 31-231 Kraków.
§2 Zgłoszenia telefoniczne, które nie zostaną potwierdzone przez Uczestnika poprzez wypełnienie
i podpisanie Formularza Rejestracyjnego, a następnie przesłanie tych dokumentów w sposób określony
w art.7§1 niniejszego Regulaminu nie będą skuteczne.
Art.8 Wypełnienie oraz podpisanie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Rejestracji i Uczestnictwa w Zjeździe.
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Art.9 Wypełnienie oraz podpisanie Formularza Rejestracyjnego zobowiązuje do uiszczenia ceny za
wydarzenie do 7 dni od dnia otrzymania faktury z odpowiednim numerem rachunku bankowego. Faktura
zostanie przesłana na adres wskazany przez uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. Brak wpłaty we
wskazanym terminie będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników Zjazdu. Nie będzie skutkował
anulowaniem rejestracji na Zjazd, tym samym skreślenie z listy uczestników nie zwalnia z uiszczenia ceny.
Art.10
§1 Ostatecznym potwierdzeniem udziału w Zjeździe będzie wiadomość e-mail wysłana z adresu
biuro@pzzw.pl na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail z informacją o potwierdzeniu
uczestnictwa w Zjeździe.
§2 Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w Zjeździe, uczestnicy, którzy zgłosili udział Osób Towarzyszących
proszeni są o przesłanie informacji o rozmieszczeniu tych Osób w pokojach, w celu usprawnienia procesu
zameldowania w hotelu, na adres e-mail biuro@pzzw.pl.
Art.11 Osoba wypełniająca Formularz Rejestracyjny pobrany ze strony www.pzzw.pl, w imieniu
Delegata/Reprezentanta oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz
Delegata/Reprezentanta, w szczególności do zwarcia umowy z Organizatorem.
Art.12 Podstawą do otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej udział w Zjeździe jest poprawnie
wypełniony Formularz Rejestracyjny. W Formularzu Rejestracyjnym muszą zostać podane wszystkie
wskazane w nim dane.
Art.13 W II dniu Zjazdu tj. 08.06.2018 r. mogą wziąć udział uczestnicy Zjazdu, którzy w Formularzu
Rejestracyjnym zadeklarowali dwudniowy pobyt na Zjeździe.
Art.14 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Art.15 Podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie płatności za udział w Zjeździe wszystkich zarejestrowanych
przez Niego uczestników, jest Delegat/Reprezentant, który wypełnił i podpisał Formularz Rejestracyjny.
Art.16 W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Delegata/Reprezentanta, który wypełnił i podpisał Formularz
Rejestracyjny w wyznaczonym terminie, mimo otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail
z potwierdzeniem udziału w Zjeździe, potwierdzeniem ilości zarejestrowanych Przedstawicieli i Osób
Towarzyszących oraz ze wskazanym numerem konta, na które należy uiścić opłatę, zobowiązany jest on do
pokrycia kosztów uczestnictwa, w wysokości odpowiedniej dla każdej z grupy Uczestników w pełnym
wymiarze.
Art.17 Każdy z uczestników ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe.
§1 Rezygnacja wymaga formy pisemnej. Rezygnację na piśmie należy przesłać na adres e-mail:
biuro@pzzw.pl oraz oryginał na adres siedziby Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, tj. ul.
Bociana 22, 31-231 Kraków.
§2 W przypadku rezygnacji do 15.05.2018, każdy rezygnujący musi uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości
550 PLN + 23% VAT za każdą anulowaną rejestrację, tj. za każdą zarejestrowaną przez
Delegata/Reprezentanta osobę.
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§3 W przypadku rezygnacji po 15.05.2018, każdy rezygnujący zobowiązany jest uiścić pełną kwotę
uczestnictwa w Zjeździe, odpowiednią dla każdego z uczestników, zgodnie z Cennikiem Udziału w Zjeździe,
znajdującym się w załączniku nr 1.
§4 Brak wpłaty nie jest tożsamy z rezygnacją z udziału w Zjeździe.
§5 W przypadku braku uczestnictwa bez wcześniejszego zawiadomienia w formie pisemnej o rezygnacji
z udziału w Zjeździe, Delegat/Reprezentant zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty za udział w Zjeździe
wszystkich Zarejestrowanych przez Niego uczestników.
Art. 18 W miejsce osoby Zarejestrowanej do udziału w Zjeździe może wziąć udział inna osoba wskazana przez
Zarejestrowanego tylko za zgodą Organizatora. Wskazanie osoby, która weźmie udział w Zjeździe w miejsce
Zarejestrowanego odbywa się wyłącznie na piśmie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres
biuro@pzzw.pl lub listownie na adres siedziby Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami ul. Bociana
22, 31-231 Kraków. Ewentualna zgodna również wymaga formy pisemnej i zostanie wysłana
Zarejestrowanemu ze wskazanego powyżej adresu e-mail na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres email.
Art.19 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Zjazdu, zmiany miejsca i daty odbycia
Zjazdu, a także odwołania go.
Art.20 Wypełnienie i podpisanie Formularza Rejestracyjnego, skutkuje wyrażeniem zgodny na
przechowywanie i przetwarzanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach podczas Zjazdu w celach edukacyjnych
i marketingowych. Zdjęcia dostępne będą na stronach internetowych prowadzonych przez Polski Związek
Zarządzania Wierzytelnościami tj. m.in.: www.pzzw.pl oraz www.magazynpzw.pl.
Art.21 W obradach Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami
uczestniczyć mogą:
a) Delegaci i Przedstawiciele Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami,
b) Reprezentanci Firm Zewnętrznych.
Art.22 W debatach otwartych mogą uczestniczyć:
a) Delegaci,
b) Przedstawiciele,
c) Reprezentanci.
Art. 23 Wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Zarządzania
Wierzytelnościami obowiązuje klauzula poufności.
§1 Uczestnicy zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy, nieujawniania i nieprzekazywania
informacji, które mogłyby stanowić m. in.: tajemnicę przedsiębiorstwa współuczestników Walnego
Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, informację poufną z zakresu
współpracy Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz współpracy Związku
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z podmiotami zewnętrznymi, planów rozwoju i działalności Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.
W tajemnicy należy zachować również przebieg obrad oraz wyniki przeprowadzonych głosowań.
§2 Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania pozyskanych informacji jedynie w celu etycznego rozwoju
branży zarządzania wierzytelnościami.
§3 Za informacje tajne i poufne nie są uważane fakty powszechnie znane.
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Załącznik nr 1
CENNIK UDZIAŁU W ZJEŹDZIE DLA CZŁONKÓW PZZW

Delegat

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

07.06.2018

08.06.2018

lunch, udział w otwartej debacie,
udział w obradach WZC, uroczysta
kolacja, atrakcje wieczorne,
zakwaterowanie w pokoju 1-os.**
lub 2 os.,
nocleg 7/8.06.2018,
śniadanie 08.06.2018

lunch, atrakcje integracyjne,
kolacja,

bezpłatnie

550 zł + 23% VAT

1450 zł + 23% VAT

550 zł + 23% VAT

500 zł + 23% VAT

550 zł + 23% VAT

nocleg 8/9.06.2018,
zakwaterowanie w pokoju 1-os.**
lub 2-os., śniadanie 09.06.2018

1 Członek Zarządu lub pracownik
umocowany do reprezentacji Członka
Zwyczajnego/Członka Wspierającego na
Walnym Zgromadzeniu Członków PZZW
2018
Przedstawiciel
1 Pracownik Członka Zwyczajnego
PZZW/Członka Wspierającego PZZW
Kolejny Przedstawiciel
1 dodatkowa osoba będąca pracownikiem
Członka Zwyczajnego PZZW/ Członka
Wspierającego PZZW
Osoba Towarzysząca

750 zł + 23% VAT

Osoby bliskie, rodzina, przyjaciele,

*Dodatkowy nocleg w dniu 6/7.06.2018 r. lub 9/10.06.2018 r. z zakwaterowaniem w pokoju:
1-os.: 400 zł + VAT (za 1 osobę)
2-os.: 550 zł + VAT (za 2 osoby)
**Dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-os./noc (w ramach Zjazdu: 7/8.06.2018 r., 8/9.06.2018 r.):
300 zł

ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, +48 515 251 652, biuro@pzzw.pl, www.pzzw.pl

str. 5

CENNIK UDZIAŁU W ZJEŹDZIE DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW

Reprezentant

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

07.06.2018

08.06.2018

lunch, udział w otwartej debacie,
uroczysta kolacja, atrakcje wieczorne,
zakwaterowanie w pokoju 1-os.** lub 2
os.,
nocleg 7/8.06.2018,
śniadanie 08.06.2018

lunch, atrakcje integracyjne, kolacja,

1950 zł + 23% VAT

550 zł + 23% VAT

1450 zł + 23% VAT

550 zł + 23% VAT

nocleg 8/9.06.2018,
zakwaterowanie w pokoju 1-os.** lub 2-os.,
śniadanie 09.06.2018

Osoba reprezentująca
podmiot finansowy
niebędący Członkiem PZZW

Kolejny Reprezentant
1 dodatkowa osoba będąca
pracownikiem podmiotu
finansowego niebędącego
członkiem PZZW
Osoba Towarzysząca

750 zł + 23% VAT

Osoby bliskie, rodzina,
przyjaciele,

*Dodatkowy nocleg w dniu 6/7.06.2018 r. lub 9/10.06.2018 r. z zakwaterowaniem w pokoju:
1-os.: 400 zł + VAT (za 1 osobę)
2-os.: 550 zł + VAT (za 2 osoby)
**Dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-os./noc (w ramach Zjazdu: 7/8.06.2018 r., 8/9.06.2018 r.):
300 zł
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