
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk   
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 

 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa 

w  KONFERENCJI EKSPORTOWEJ 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Konferencji inaugurującej 

projekt „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w 

województwie pomorskim” , który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 2.3 Aktywność Eksportowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Organizatorem konferencji jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. („Organizator”), z siedzibą w 

Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472D.  

3. Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2016 roku, w Pomorskim Parku Naukowo – 

Technologicznym w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część „Formularza zgłoszenia” 

i obowiązują wszystkich Uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zobowiązuje się 

do publikowania stosownych informacji na stronie internetowej projektu. 

6. Głównymi adresatami Konferencji są: właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających pracowników. 

7. Zaproszeni do udziału w konferencji przez Organizatora mogą być również przedstawiciele 

instytucji otoczenia biznesu i JST, pod warunkiem dokonania rejestracji przez wypełnienie 

formularza zgłoszenia w części dotyczącej danych kontaktowych i złożeniu stosowych 

oświadczeń.  

8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, należy 

przez to rozumieć: 

a) Mikroprzedsiębiorstwo - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników i którego obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.  

b) Małe przedsiębiorstwo - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 mln EUR.  

c) Średnie przedsiębiorstwo - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 

250 pracowników i którego obrót roczny lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

50 mln EUR. 

9. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.arp.gda.pl (zakładka 

Pomorski Broker Eksportowy) 
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§2 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Rejestracja na Konferencję odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i wysłanie 

„Formularza zgłoszenia” zamieszczonego na stronie www.arp.gda.pl („dzień rejestracji”). 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia 9 października br. do godz. 24:00. 

3. Liczba miejsc na Konferencję jest ograniczona. Po wyczerpaniu dostępnego limitu miejsc, 

utworzona zostanie lista rezerwowa.  

4. Organizator zastrzega sobie, że może odmówić udziału w konferencji osobom nie należącym 

do grup adresatów konferencji bądź umieścić te osoby na liście rezerwowej projektu.   

5. Organizator będzie informował  o zakwalifikowaniu się do udziału w Konferencji odrębną 

wiadomością, wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji 

w formularzu zgłoszenia. 

6. Wiadomość, o której mowa w pkt. 5 zostanie wysłana przez Organizatora niezwłocznie po  

otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału w konferencji. Osoby nie 

spełniające kryterium z pkt. 4 oraz osoby z list rezerwowych mogą otrzymać informacje o 

zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji  w dniu 10 października br. 

7. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konferencji. Chęć rezygnacji należy zgłaszać 

mailowo na adres: lukasz.rokicki@arp.gda.pl  

§3 KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Udział w Konferencji dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora  

do uczestnictwa w Konferencji będzie bezpłatny.  

2. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce 

wydarzenia, opłaty parkingowe oraz koszty powrotu, a także koszt ewentualnego noclegu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione 

podczas Konferencji. 

4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP 

i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana  

jest Konferencja. 

5. Organizator przewiduje filmowanie i fotografowanie przebiegu Konferencji. 

6. Przez udział w Konferencji, Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do swojego wizerunku na filmach i fotografiach, o których mowa w pkt. 5  

oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z promocją 

i informacją dotyczącą Konferencji.  Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik 

zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu 

prelegenta(ów), w trakcie prelekcji oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na 

pozowanie do zdjęcia.  

7. W formularzu zgłoszenia stworzono możliwość wskazania przez osoby różnymi 

niepełnosprawnościami zakresu koniecznych udogodnień, które powinny być zapewnione, 

aby umożliwić im dogodny udział w konferencji.   

http://www.arp.gda.pl/
mailto:lukasz.rokicki@arp.gda.pl
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§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

2. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

ARP. 


