REGULAMIN
AUTOMA.NET MEETING & EXPO
§ 1.
[Postanowienia wstępne]
1. Organizatorem wydarzenia pn. „AUTOMA.NET MEETING & EXPO” jest AUTOMA.NET
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Małopolska
1/203, 35 – 620 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000897058, REGON: 388750708, NIP: 5170415671, o kapitale
zakładowym 5.000,00 złotych (dalej jako „Organizator”).
2. Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się słowniczek, nadając poniższym
pojęciom następujące znaczenie:
1) AUTOMA.NET MEETING & EXPO – należy przez to rozumieć wydarzenie
organizowane przez Organizatora, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
2) Formularz Zgłoszeniowy – należy przez to rozumieć przygotowany przez Organizatora
formularz dotyczący zgłoszenia udziału w wydarzeniu organizowanym przez
Organizatora.
3) Katalog Wystawców – należy przez to rozumieć opracowany przez Organizatora
katalog udostępniony każdemu z Uczestników w paczce powitalnej z chwilą przybycia
na AUTOMA.NET MEETING & EXPO. Katalog Wystawców zawiera następujące
informacje: logo firmy, nazwa firmy, adres firmy, osoba kontaktowa, nr tel. osoby
kontaktowej, e-mail osoby kontaktowej.
4) Materiały – należy przez to rozumieć treść i materiały graficzne przekazane
Organizatorowi przez Wystawcę, obejmujące firmę, logo, grafiki, zdjęcia, pliki audio i
wideo, do których Wystawca posiada majątkowe prawa autorskie w zakresie
umożliwiającym realizację postanowień Regulaminu i które nie są one obciążone
prawami osób trzecich.
5) Obiekt – należy przez to rozumieć Arche Hotel Krakowska, Al. Krakowska 237,
02-180 Warszawa, Polska, w którym będzie się odbywać AUTOMA.NET MEETING &
EXPO.
6) Opłata – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną przez Organizatora za udział w
AUTOMA.NET MEETING & EXPO, której wysokość została określona w Formularzu
Zgłoszeniowym.
7) Osoba Towarzysząca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, niereprezentującą
Wystawcy, która ukończyła 18 lat i została zgłoszona przez Wystawcę do udziału w
AUTOMA.NET MEETING & EXPO.
8) Podwystawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, której Wystawca udostępnił całość lub części powierzchni wystawowej
Stoiska i/lub Stołu Wystawowego.
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9) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
10) Siła Wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i
niemożliwe do przewidzenia przez Organizatora. W szczególności dotyczy to takich
wypadków jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działanie żywiołów i sił natury,
działania wojenne, terroryzm, zamieszki, rebelie lub rewolucje, strajki.
11) Stoisko – należy przez to rozumieć udostępnioną Wystawcy powierzchnię
wystawienniczą znajdującą się w wydzielonej strefie w Obiekcie do własnego
zagospodarowania w celu prezentacji i promocji firmy zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
12) Stół Wystawowy – należy przez to rozumieć stół o wymiarach 45 cm x 180 cm wraz z
4 krzesłami, udostępniony Wystawcy, w wydzielonej strefie w Obiekcie, do własnego
zagospodarowania w celu prezentacji i promocji firmy zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
13) Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną reprezentującą Wystawcę, która
ukończyła 18 lat i została zgłoszona przez Wystawcę do udziału w AUTOMA.NET
MEETING & EXPO.
14) Umowa – należy przez to rozumieć umowę zawieraną przez Wystawcę z
Organizatorem, łącznie zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, na organizację
Stoiska i/lub Stołu Wystawowego i udział w AUTOMA.NET MEETING & EXPO na
warunkach określonych w Regulaminie.
15) Wystawca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa
polskiego, który przesłał Formularz Zgłoszeniowy celem udziału w AUTOMA.NET
MEETING & EXPO. Wystawca jest reprezentowany w trakcie AUTOMA.NET
MEETING & EXPO poprzez zgłoszonych przez niego Uczestników.
3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią zawieranej z Wystawcą Umowy.
4. W każdej sprawie związanej z organizacją i przebiegiem AUTOMA.NET MEETING & EXPO
należy kontaktować się pod adresem e-mail meeting@automa.net lub telefonicznie pod
numerem +48 17 778 34 19.
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony
internetowej pod adresem: www.meeting.automa.net w formie, która umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
§ 2.
[Czas i miejsce AUTOMA.NET MEETING & EXPO]
AUTOMA.NET MEETING & EXPO odbędzie się w dniach od 20 maja 2022 r. do 21 maja
2022 r. w odpowiednio wydzielonej i oznaczonej części Obiektu. Szczegółowy harmonogram
AUTOMA.NET MEETING & EXPO zostanie przesłany Wystawcy na adres e-mail wskazany w
Formularzu Zgłoszeniowym, nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia AUTOMA.NET MEETING & EXPO.
§ 3.
[Zawarcie Umowy]
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1. W celu zawarcia Umowy i udziału w AUTOMA.NET MEETING & EXPO Wystawca
zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego i jego podpisania przez
upoważnione osoby oraz przesłać drogą elektroniczną do Organizatora na adres e-mail
marcin@automa.net lub mateusz@automa.net
2. Formularz Zgłoszeniowy, w formie papierowej, powinien zostać również przesłany drogą
pocztową na adres: Małopolska 1/203, 35-620 Rzeszów, Polska.
3. Osoby podpisujące Formularz Zgłoszeniowy oświadczają i gwarantują, że są uprawnione
oraz należycie umocowane do zawarcia Umowy w imieniu Wystawcy.
4. Przesłanie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się z
Regulaminem i jego akceptację. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie
wprowadzone dane w Formularzu Zgłoszeniowym oraz za inne dane przekazane
Organizatorowi.
5. Adres e-mail Wystawcy podany w Formularzu Zgłoszeniowym będzie wykorzystywany do
wszelkiej korespondencji związanej z organizacją i przebiegiem AUTOMA.NET MEETING
& EXPO. Wystawca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu
e-mail. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego w Formularzy Zgłoszeniowym
Wystawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora wraz z
podaniem nowego, właściwego do kontaktu adres e-mail.
6. Organizator ma prawo do weryfikacji danych Wystawcy podanych w Formularzu
Zgłoszeniowym. Weryfikacja Wystawcy polega na sprawdzeniu przez Organizatora
zgodności podanych przez Wystawcę danych w przesłanych przez Wystawcę
dokumentach oraz w publicznych rejestrach. W przypadku niezgodności danych lub
wątpliwości co do ich poprawności lub aktualności Organizator zastrzega sobie
możliwość żądania przesłania w terminie 7 dni dodatkowych oświadczeń, dokumentów
lub sprostowań od Wystawców. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które
podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w
wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po wypełnieniu przez Wystawcę
formularza rejestracji. W przypadku niewłaściwego wypełnienia Formularza
Zgłoszeniowego Organizator ma prawo do żądania ponownego ich wypełnienia.
7. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia
Formularza Zgłoszeniowego bez zastrzeżeń. Na potwierdzenie zawarcia Umowy Wystawca
otrzyma stosowną informację na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
8. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, do czasu zakończenia AUTOMA.NET
MEETING & EXPO.
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być, pod rygorem nieważności
sporządzone, w formie pisemnej lub dokumentowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej
lub Organizator w porozumieniu z Wystawcą postanowią inaczej.
§ 4.
[Uczestnicy]

3

1. AUTOMA.NET MEETING & EXPO ma charakter zamknięty. W AUTOMA.NET MEETING
& EXPO mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani Wystawcy, Uczestnicy oraz Osoby
Towarzyszące.
2. Organizator zastrzega, że w AUTOMA.NET MEETING & EXPO:
1) mogą brać udział jedynie uprawnieni Uczestnicy oraz Wystawcy działający w
branżach:
2) automatyki przemysłowej,
3) elektroniki przemysłowej,
4) niedozwolone jest prezentowanie i oferowanie produktów oraz usług nieobjętych
zakresem tematycznym AUTOMA.NET MEETING & EXPO;
5) nie mogą brać udziału osoby niezgłoszone przez Wystawcę.
3. Wystawca, Uczestnik i Osoba Towarzysząca, biorący udział w AUTOMA.NET MEETING &
EXPO, zobowiązani są do poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych
Organizatora oraz innych Wystawców, Uczestników i Osób Towarzyszących, a także do
zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
przepisów porządkowych i regulaminów obowiązujących w Obiekcie.
4. Wystawca, niezwłocznie po zawarciu Umowy, a najpóźniej na 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia AUTOMA.NET MEETING & EXPO, zobowiązany jest do przesłania
Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail marcin@automa.net lub
mateusz@automa.net lub gabriela@automa.net listy Uczestników obejmującej
następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer telefonu;
3) adres e-mail.
5. Każdy Uczestnik ma prawo zabrać ze sobą do udziału w AUTOMA.NET MEETING &
EXPO jedną Osobę Towarzyszącą po zgłoszeniu jej udziału przez Wystawcę oraz
uiszczeniu przez niego dodatkowej opłaty - zgłoszenie udziału Osoby Towarzyszącej
należy kierować na adres e-mail gabriela@automa.net
6. Adresy e-mail Uczestników wskazane w liście Uczestników będą wykorzystywane do
wszelkiej korespondencji związanej z organizacją i przebiegiem AUTOMA.NET MEETING
& EXPO.
7. Organizator zastrzega, że:
1) w przypadku przekroczenia limitu Uczestników, wynoszącego 250 osób, o udziale w
AUTOMA.NET MEETING & EXPO decyduje kolejność przesłania Formularza
Zgłoszeniowego;
2) pierwszeństwo udziału w AUTOMA.NET MEETING & EXPO mają zgłoszeni
Uczestnicy, a pozostałe wolne miejsca będą rozdysponowane przez Organizatora na
rzecz Osób Towarzyszących, zgodnie z kolejnością przesłanych zgłoszeń.
O powyższym Organizator poinformuje Wystawcę drogą elektroniczną.
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8. Limit określony w ust. 7 pkt 1) może ulec zwiększeniu przez Organizatora. Zwiększenie
limitu Uczestników nie stanowi zmiany Regulaminu.
9. Organizator zastrzega, że ma prawo odmówić zgody na udział Uczestnika lub Osoby
Towarzyszącej w AUTOMA.NET MEETING & EXPO w następujących przypadkach:
1) przekroczenia limitu Uczestników;
2) braku uiszczenia opłat za udział Uczestnika i/lub Osoby Towarzyszącej w
AUTOMA.NET MEETING & EXPO.
O powyższym Organizator poinformuje Wystawcę drogą elektroniczną.
§ 5.
[Podwystawcy]
1. Wystawca jest uprawniony do udostępnienia całości lub części powierzchni Stoiska i/lub
Stołu Wystawowego Podwystawcy jedynie za uprzednią i wyraźną zgodą Organizatora.
Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Podwystawcy o treści Regulaminu.
2. Zasady udostępnienia powierzchni Stoiska i/lub Stołu Wystawowego Podwystawcom
określa Załącznik nr 1 do Regulamin.
§ 6.
[Stoisko i Stół Wystawowy]
Zasady organizacji, montażu i demontażu Stoiska oraz Stołu Wystawowego określa
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 7.
[Reklama]
1. Wystawca nie ma prawa do używania jakichkolwiek urządzeń, w tym audiowizualnych,
które mogą zakłócić przebieg AUTOMA.NET MEETING & EXPO oraz funkcjonowanie
innych Wystawców i/lub Organizatora.
2. Wystawca ma prawo do umieszczenia reklam i materiałów promocyjnych wyłącznie w
zakresie swojego Stoiska lub Stołu Wystawowego.
3. Wystawca, w celu przygotowania przez Organizatora paczki powitalnej dla Uczestników,
Katalogu Wystawców, publikacji oraz innych materiałów promocyjnych, powinien
przesłać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail marcin@automa.net lub
mateusz@automa.net lub gabriela@automa.net, niezwłocznie po zawarciu Umowy, a
najpóźniej na 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia AUTOMA.NET MEETING
& EXPO:
1) swój logotyp w formacie wektorowym;
2) znak towarowy;
3) grafiki;
4) adres siedziby firmy, dane kontaktowe do firmy z uwzględnieniem danych
osobowych do osoby reprezentującej firmę, która zostanie również ujęta w Katalogu
Wystawców.
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4. W przypadku braku przesłania w terminie materiałów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) –
4), Organizator jest zwolniony z ich publikacji i przygotowania własnych materiałów z
zachowaniem prawa do Opłaty.
5. Zasady udzielenia licencji i dostarczania materiałów określa Załącznik nr 3 do
Regulaminu.
6. Organizator informuje, że przebieg AUTOMA.NET MEETING & EXPO może być
rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu wykonania relacji
z wydarzenia, marketingowych lub informacyjnych, wobec czego na wszystkie osoby i
podmioty biorące udział w AUTOMA.NET MEETING & EXPO wyrażają zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku przez
Organizatora bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w wersji fotograficznej lub
filmu audiowizualnego.
§ 8.
[Opłaty]
1. Wysokość Opłaty za uczestnictwo w AUTOMA.NET MEETING & EXPO, w tym części
składowe Opłaty, określone zostały w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Wystawca jest zobowiązany do terminowego uiszczenia na rzecz Organizatora Opłaty
oraz opłat za inne usługi.
3. Płatność z tytułu Opłaty oraz innych usług, będzie dokonywana na podstawie Faktury
Pro Forma w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Wystawcy, na rachunek bankowy
Organizatora w niej wskazany. Organizator doręczy Wystawcy fakturę końcową w
terminie 14 dni od dnia uiszczenia Opłaty.
4. Wystawca wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur oraz korekt, w formie elektronicznej,
na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do wysokości poniesionych przez Wystawcę opłat,
Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie ich usunięcia, z korzyścią dla obu
Stron.
6. Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
7. W przypadku przesłania Formularza Zgłoszeniowego do dnia 30 września 2021 r. do
godziny 23.59 CEST (czasu środkowoeuropejskiego letniego), Opłata zostanie
pomniejszona o udzielony przez Organizatora rabat w wysokości 15 %. Od dnia 1
października 2021 r. obowiązuje cena regularna.
8. Wystawca ma możliwość wykupienia oferowanych przez Organizatora pakietów
sponsorskich: DIAMOND, PLATINUM, GOLD.
9. Oferta na zakup pakietów, o których mowa w ust. 8, stanowi Załącznik nr 4 do
Regulaminu.
10. Organizator zastrzega, że liczba pakietów, o których mowa w ust. 8, jest ograniczona.
O możliwości zakupu ww. pakietów decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.
11. Organizator oświadcza, że uiszczone na jego rzecz opłaty, o ile nie wynika to z
odrębnych ustaleń Stron, nie zawierają kosztów:
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1)
2)
3)
4)
5)
1.

2.

3.

4.
5.

noclegu;
parkingu;
korzystania z minibarów;
rozmów telefonicznych;
dodatkowych usług nieobjętych ofertą Organizatora.
§ 9.
[Odpowiedzialność]
Organizator ponosi odpowiedzialność względem Wystawców lub Uczestników lub innych
osób biorących udział w AUTOMA.NET MEETING & EXPO lub jego organizacji wyłącznie
za szkody wyrządzone z winy umyślnej. Poprzez zawarcie Umowy i udział w
AUTOMA.NET MEETING & EXPO Organizator nie gwarantuje, ani nie oświadcza
Wystawcy lub Uczestnikowi, że osiągną oni określone wyniki ekonomiczne.
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za:
1) uszkodzenia, kradzież oraz zniszczenie przedmiotów znajdujących się na Stoisku;
2) za zmianę harmonogramu, terminu i/lub miejsca AUTOMA.NET MEETING & EXPO;
3) Materiały dostarczone do niego przez Wystawcę, w tym również te, które Organizator
lub Wystawca przygotował i opublikował;
4) niemożność udziału Wystawcy, Uczestnika i/lub Osoby Towarzyszącej w
AUTOMA.NET MEETING & EXPO z przyczyn niezależnych od niego niezależnych (np.
braku uzyskania odpowiednich wiz lub dokumentów uprawniających do wjazdu na
teren Rzeczpospolitej Polskiej, choroby, innych wypadków losowych). W takim
wypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonych opłat;
5) za przerwy w dostawie mediów i usług, spowodowane okolicznościami
niezawinionymi przez Organizatora;
6) za wszelkie działania lub zaniechania Podwystawców oraz osób i podmiotów, z
których usług korzysta Wystawca;
7) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn od siebie
niezawinionych.
Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność względem Organizatora oraz osób trzecich
za szkody wyrządzone przez Wystawcę, zgłoszonych Uczestników i Osoby Towarzyszące
lub osoby trzecie, za które ponosi odpowiedzialność. Dotyczy to zarówno czynów
niedozwolonych popełnionych przez Wystawcę, zgłoszonych Uczestników i Osoby
Towarzyszące, jak również skutków niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
Wystawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód powstałych w Obiekcie z
powodu działań lub zaniechań osób, o których mowa w zdaniu pierwszym.
W zakresie, o który mowa w ust. 3 Wystawca zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze
zgłoszonych roszczeń osób lub podmiotów trzecich, w tym roszczeń właściciela
Obiektu, w szczególności poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.
Organizator nie zezwala jakimkolwiek osobom na wnoszenie na teren AUTOMA.NET
MEETING & EXPO zwierząt, środków odurzających, alkoholu, broni, amunicji,
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materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub niebezpiecznych pod rygorem
usunięcia takiej osoby z AUTOMA.NET MEETING & EXPO.
6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w AUTOMA.NET MEETING & EXPO w
szczególności osoby, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających, zachowują się agresywnie wobec innych osób lub zakłócają porządek
AUTOMA.NET MEETING & EXPO, a także naruszają postanowienia niniejszego
Regulaminu i Obiektu. Wykluczonej z AUTOMA.NET MEETING & EXPO osobie z
powodów wskazanych w zdaniu pierwszym, nie przysługuje prawo do zwrotu
uiszczonych opłat.
7. Wszelkie reklamacje wynikające z udziału w AUTOMA.NET MEETING & EXPO należy
zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej do chwili zakończenia AUTOMA.NET MEETING &
EXPO. Organizator zastrzega, że po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, jakiekolwiek reklamacje nie będą przyjmowane przez Organizatora.
Organizator zobowiązany jest rozpatrzeć reklamacje w terminie 7 dni od zawiadomienia,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.
§ 10.
[Kary]
1. Wystawca zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi karę umowną w przypadku:
1) udostępnienia całości albo części powierzchni Podwystawcy bez uprzedniej zgody
Organizatora, w wysokości 15% kosztu stanowiska Wystawcy.
2) naruszenia powierzchni Stoisk innych Wystawców, w wysokości 10% kosztu
stanowiska Wystawcy.
3) przekroczenia wyznaczonych godzin montażu i demontażu Stoiska i/lub Stołu
Wystawowego w wysokości 30 Euro za każdą następną przekroczoną ponad ustaloną
przez Organizatora godzinę.
2. Każda z kar umownych powinna być zapłacona, w terminie 14 dni licząc od dnia
przesłania przez Organizatora wezwania do zapłaty.
3. Organizator jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z
Kodeksu cywilnego. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
§ 11.
[Rozwiązanie Umowy]
1. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, w
szczególności, ale nie wyłącznie w przypadku:
1) braku uiszczenia przez Wystawcę, pomimo wezwania do zapłaty przez Organizatora,
Opłaty lub innych opłat, które zobowiązany był uiścić na rzecz Organizatora;
2) gdy Wystawca nie realizuje Umowy, bądź wykonuje umowę nienależycie i/lub
niezgodnie z wytycznymi Organizatora;
3) gdy Wystawca udostępnił w całości lub części powierzchnię Stoiska i/lub Stołu
Wystawowego Podwystawcy bez uprzedniej i wyraźnej zgodą Organizatora;
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gdy Wystawca i/lub Uczestnik reprezentujący Wystawcę narusza postanowienia
Regulaminu.
Organizator jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia w terminie 14 dni od
dnia powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy
określonych w ust. 1.
Przed rozpoczęciem AUTOMA.NET MEETING & EXPO, Wystawca ma możliwość
odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 Wystawca ma prawo do odstąpienia od
Umowy, w terminach oznaczonych w ust. 5, poprzez złożenie oświadczenia o
odstąpieniu wraz z zapłatą na rzecz Organizatora opłat manipulacyjnych (odstępne).
Organizator jest uprawniony do pobrania opłat manipulacyjnych w wysokości
określonej zgodnie z poniższymi zasadami:
1) w przypadku, gdy doręczenie Organizatorowi oświadczenia odstąpieniu od Umowy w
całości lub w części nastąpi przed upływem 180 dni do dnia rozpoczęcia
AUTOMA.NET MEETING & EXPO, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w
wysokości 30 % uiszczonych przez Wystawcę opłat;
2) w przypadku, gdy doręczenie Organizatorowi oświadczenia odstąpieniu od Umowy w
całości lub w części nastąpi w okresie od 179 - 90 dni do dnia rozpoczęcia
AUTOMA.NET MEETING & EXPO, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w
wysokości 50 % uiszczonych przez Wystawcę opłat.
Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 4 jest skuteczne jedynie w
przypadku, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą opłaty manipulacyjnej, określonej
w ust. 5.
W przypadku zmiany terminu AUTOMA.NET MEETING & EXPO Wystawca ma prawo do
odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Organizatora informacji o zmianie terminu AUTOMA.NET MEETING & EXPO. W tym
przypadku Organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 50% uiszczonych
przez Wystawcę opłat.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie drugiej
Stronie ze wskazaniem czy dotyczy całości Umowy czy jej części oraz przesłane na adres
siedziby drugiej Strony. Za dzień odstąpienia uważa się dzień doręczenia Stronie
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia przez Wystawcę od Umowy, Organizator zwraca Wystawcy
otrzymane płatności, z zastrzeżeniem ust. 4-7, w terminie 30 dni od dnia, w którym
Organizator został otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
Organizator ma prawo do zmiany:
1) terminu,
2) harmonogramu i/lub
4)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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miejsca
AUTOMA.NET MEETING & EXPO lub odwołania AUTOMA.NET MEETING & EXPO w
każdym czasie.
W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 2) i 3) Wystawca nie jest uprawniony do
żądania od Organizatora zwrotu jakichkolwiek poniesionych przez Wystawcę opłat i
kosztów.
Strony wyraźnie oświadczają, że jest im wiadome, iż Umowa jest zawierana w
warunkach istnienia stanu Siły Wyższej, w szczególności w postaci stanu epidemii w
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (i wywoływanej nim choroby COVID-19).
W związku z tym Strony ustalają, że przypadku gdy na obszarze i/lub w czasie, w
którym organizowane jest AUTOMA.NET MEETING & EXPO:
1) ogłoszony zostanie stan nadzwyczajny,
2) właściwe państwowe lub samorządowe organy wydadzą akty prawne, decyzje,
zarządzenia lub instrukcje uniemożliwiające organizację wydarzeń,
- Organizator jest uprawniony do odwołania AUTOMA.NET MEETING & EXPO i
wówczas Umowa ulega rozwiązaniu, a Organizator zwróci Wystawcy uiszczone na
rzecz Organizatora opłaty, pomniejszone o koszty organizacji w wysokości
odpowiednio:
a) 30 % uiszczonych na rzecz Organizatora opłat, w przypadku odwołania
AUTOMA.NET MEETING & EXPO przed upływem 45 dni od dnia planowanego
terminu rozpoczęcia wydarzenia,
b) 45 % uiszczonych na rzecz Organizatora opłat, w przypadku odwołania
AUTOMA.NET MEETING & EXPO w okresie mniej niż 45 dni przed terminem
planowanego rozpoczęcia wydarzenia.
O zmianie terminu, harmonogramu i/lub miejsca AUTOMA.NET MEETING & EXPO lub
odwołaniu AUTOMA.NET MEETING & EXPO Organizator poinformuje niezwłocznie
każdego Wystawcę drogą elektroniczną na adres e-mail Wystawcy wskazany w
Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku zmiany terminu, harmonogramu i/lub
miejsca AUTOMA.NET MEETING & EXPO, Umowa pozostaje w mocy i nie wymaga
zmiany lub uzupełnienia.
Brak udziału w AUTOMA.NET MEETING & EXPO przez Wystawcę, Uczestnika lub
Osobę Towarzyszącą nie jest uznawane za odstąpienie od Umowy i nie powoduje
wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat, zgodnie z Umową i niniejszym Regulaminem.
§ 12.
[Postanowienia końcowe]
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 roku.
Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu
Organizator będzie informował Wystawców, Uczestników i Osoby Towarzyszące drogą
elektroniczną na podane adresy e-mail, a także w formie komunikatu wyświetlanego na
stronie www.meeting.automa.net na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
3)

11.

12.

13.

14.

1.
2.
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3.

4.
5.

6.

7.

Wszelkie wynikłe między Stronami spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na
drodze polubownej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stronami
zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym dla zawarcia i wykonywania Umowy oraz
rozwiązywania sporów jest prawo polskie.
We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja
przysługuje sądowi polskiemu.
Wystawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Zmiana załączników nie stanowi
zmiany Regulaminu. O zmianie załączników Organizator będzie informował
niezwłocznie Wystawców, Uczestników i Osoby Towarzyszące drogą elektroniczną i/lub
w formie komunikatu wyświetlanego na stronie www.meeting.automa.net
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane
za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienie zachowują pełną moc
i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne
zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a
także najbardziej doń zbliżonymi.

11

