
REGULAMIN UDZIAŁU W SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH 

CYKLU„CENTROOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”  

  

§ 1  Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem spotkań pt. „Centroom Przedsiębiorczości” jest Białostocki Park Naukowo - 

Technologiczny z siedzibą  w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, NIP 966-206-

84-73, REGON 200445339 zwany dalej „Organizatorem”.   

2. Spotkanie – organizowane cyklicznie wydarzenie na terenie biura coworkingowego Centroom. 

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność 

do czynności prawnych dokonująca opłaty za uczestnictwo dla Organizatora.  

4. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa 

i obowiązki Organizatora, w tym w szczególności warunki uiszczenia opłaty za uczestnictwo.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie spotkań i zobowiązuje 

się do ich publikacji na stronie projektu: bpnt.bialystok.pl/PL/bpn-t/Projekty/centroom-

przedsiebiorczosci. 

  

§ 2 Warunki uczestnictwa w Spotkaniach 

 

1. Spotkania odbywają się zgodnie z programem każdego z nich publikowanym na stronie 

www.bpnt.bialystok.pl. Zakres świadczeń związany z danym Spotkaniem jest każdorazowo 

wskazany w informacji znajdującej się na poświęconej mu podstronie www.bpnt.bialystok.pl. 

2. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Spotkaniach ustala każdorazowo Dyrektor Białostockiego 

Parku Naukowo-Technologicznego. Ceny Spotkań publikowane będą na stronie internetowej 

www.bpnt.bialystok.pl. Zawierają tylko takie świadczenia, jakie są opisane w odniesieniu do 

danego Spotkania.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest złożenie zamówienia poprzez rejestrację na stronie 

www.bpnt.bialystok.pl, a następnie niezwłoczne wniesienie podanej na stronie zapisu opłaty za 

uczestnictwo na rachunek bankowy: 16 1240 5211 1111 0010 5652 6634, Białostocki Park 

Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 , 15-540 Białystok, w tytule przelewu wpisując 

„Opłata za warsztat w ramach cyklu Centroom Przedsiębiorczości”. Opłaty należy 

dokonać w ciągu 3 dni na podany rachunek bankowy. Po tym terminie Rejestracja zostanie 

anulowana.  

4. Po dokonaniu przelewu należy niezwłocznie przesłać swoje dane, potrzebne do wystawienia 

faktury VAT tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail na adres 

e.lewkowicz@bpnt.bialystok.pl. Potwierdzenie opłacenia uczestnictwa w postaci otrzymanej 

przez Użytkownika faktury VAT  na adres e-mail użyty podczas rejestracji, traktowane jest 

jako dokument uprawniający do wstępu na Spotkanie.  

5. W razie gdy na wybrane Spotkanie nie będzie już wolnych miejsc, proces rejestracji, o którym 

mowa w ust. 3 będzie zablokowany. 



6. Osoby fizyczne, osoby prawne lub pozostałe podmioty uiszczające opłatę za więcej niż  jedną 

osobę, są zobowiązane najpóźniej na dzień przed Spotkaniem wysłać na adres mailowy 

e.lewkowicz@bpnt.bialystok.pl informację z listą uczestników podając imiona  i nazwiska.  

   

§ 3 Dane osobowe  

 

1. Organizator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Użytkownik podał dokonując 

płatności.   

2. Dane, o jakich mowa w ust. 1 przetwarzane będą wyłącznie w celu sporządzania i przesyłania 

faktur VAT.   

3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich 

poprawienia i usunięcia.   

4. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Organizator.   

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

 

§ 4 Odpowiedzialność Uczestników  

 

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.   

2. Podczas Spotkań Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.   

3. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

wizerunku każdego z Uczestników i Prowadzących w materiałach informacyjnych 

i promocyjnych.  

4. Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

§ 5 Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie https://bpnt.bialystok.pl/PL/bpn-t/Projekty/centroom-

przedsiebiorczosci. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej 

https://bpnt.bialystok.pl/PL/bpn-t/Projekty/centroom-przedsiebiorczosci i obowiązuje przez 

czas nieoznaczony.   

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata za udział w Spotkaniach nie jest zwracana  

z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Spotkań w przypadku 

zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.    

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego.   

http://www.east-media.pl/

