
 

 

Regulamin  

„ I Niemiecko- Włoski  SPEED BUSINESS MIXER“ 

22.05.2018 r., Chorzów, Hotel Diament Arsenal Palace, ul. Paderewskiego 35 
 

 

Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz udziału w spotkaniu  SPEED BUSINESS MIXER, zwanym w 

dalszej części regulaminu „Wydarzeniem”. 

1. Organizatorami Wydarzenia są Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) oraz 

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce (CCIPP), zwane w dalszej części „Organizatorami“. 

Partnerem Wydarzenia jest  firma KPMG w Polsce.  

2. Wydarzenie będzie składało się z trzech części: 

• Prezentacje i debata na tematy podane w agendzie 

• Business Mixer – sesje (2-3) trwające każda nie dłużej niż 20 minut; goście zajmują wskazane 

przez Organizatorów miejsca przy kilkuosobowych stolikach (do 10 osób), gdzie każda z osób 

dysponuje czasem (max. 2 minuty) na prezentację swojej firmy, po zakończonej sesji 

uczestnicy przesiadają się do innych stolików wskazanych przez Organizatorów, 

• Business Networking – część przeznaczona na nawiązanie dodatkowych kontaktów oraz 

dalsze rozmowy z poznanymi osobami, tej części będzie towarzyszył poczęstunek. 

3. Aby wziąć udział w Wydarzeniu, należy dokonać zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 6. Szczegóły 

dotyczące sposobu dokonania zgłoszenia, będą określone w zaproszeniu. 

4. W imieniu organizatorów AHK Polska dokona weryfikacji zgłoszeń do dnia 21.05.2018 r.  

oraz potwierdzi uczestnictwo drogą elektroniczną – na kontaktowy adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa bez podania przyczyny. 

5. W Business Mixerze udział wziąć może tylko jeden reprezentant firmy (za wyjątkiem Partnerów 

Wydarzenia), o ile Organizatorzy nie postanowią inaczej. 

6. Koszt udziału w Wydarzeniu jak podano poniżej: 

• Firmy produkcyjne, usługowe, handlowe będące członkami AHK Polska lub CCIPP 

o Udział 1 osoby w Business Mixerze – bezpłatny 

o Udział 1 dodatkowej osoby w Business Networkingu – bezpłatny 

 

• Firmy niezrzeszone w AHK Polska lub CCIPP ( wyłącznie firmy produkcyjne, handlowe) 



                     

 

o Udział w Business Mixerze oraz Business Networking – maksymalnie 1 osoby z firmy –  

200 PLN netto (+23% VAT)  

 

Dane do przelewu wysłane zostaną po wypełnieniu formularza oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, 

na kontaktowy adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

7. Wniesiona opłata za udział jest bezzwrotna. Zmiana osoby/osób wskazanej/ych do uczestnictwa w 

Wydarzeniu może zostać dokonana nie później niż na 4 dni przed terminem Wydarzenia. 

8. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Osoby niezarejestrowane oraz te, które nie wniosły w wyznaczonym terminie opłaty za udział, nie będą 

mogły uczestniczyć w Wydarzeniu. 

10. Nieodwołanie udziału zgłoszonych osób w terminie podanym na zgłoszeniu, uprawnia Organizatorów 

do obciążenia uczestnika kosztami uczestnictwa w wysokości 200 PLN netto (+23% VAT) za osobę. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników Wydarzenia - do 20% 

wszystkich uczestników Wydarzenia stanowić mogą przedstawiciele firm usługowych i 80% 

przedstawiciele firm produkcyjnych i handlowych z branży przemysłowej. 

12. Podczas wydarzenia Organizatorzy będą zbierali wizytówki. Przekazanie wizytówki Organizatorom 

oznacza zgodę na przekazanie kontaktu innym uczestnikom Wydarzenia. 

13. Wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim. Organizatorzy nie gwarantują tłumaczenia na języki 

obce. 
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           Partner: 

 

 

 


