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Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii 

Szkolenie on-line 

7 maja 2020 

ARKUSZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE 
 

Wydrukowane i wypełnione zgłoszenie prosimy zeskanować i przesłać na email 
  tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl 

 

Nazwa firmy (do 
faktury): 

   

Adres do 
korespondencji: 

   

Adres do faktury:    

Numer NIP:  

Tel. (do firmy): E-mail: (do firmy): 

 

1.Imię i nazwisko:    

Stanowisko:    

Tel.  E-mail:  

 

2.Imię i nazwisko:    

Stanowisko:    

Tel.  E-mail:  

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 290 zł netto za osobę. 
 
Cena obejmuje: udział w wydarzeniu i materiały 

Oświadczam, że należność w wysokości .............................. …………………………………………………PLN netto zostanie wpłacona 
nie później niż 7 dni przed warsztatami na rachunek bankowy:  

TOR Media Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa  
ING Bank Śląski o/Warszawa  35 1050 1025 1000 0090 3114 2749 

 
 
 
  

Telefon kontaktowy  
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  
do zaciągania zobowiązań finansowych 

 
        Akceptuję warunki uczestnictwa 

 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym umieszczanie ich w bazach danych spółki TOR Media 
Sp.     sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002  r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
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Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych przez TOR MEDIA Sp. z o.o.  
Warunki udziału w wydarzeniu on-line: 

1. Przez wydarzenie on-line Organizator rozumie świadczenie usługi internetowego szkolenia realizowanego przez 
Organizatora za pośrednictwem serwisu mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy uczestników wydarzenia 
on-line. 

2. Zgłaszając się do udziału w wydarzeniu on-line przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej 
www.tor-konferencje.pl, uczestnik zgadza się na uiszczenie opłaty za uczestnictwo, w kwocie zamieszczonej na 
podstronie odpowiedniego wydarzenia. 

3. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu on-line, chyba, że w formularzu rejestracyjnym podano inną 
informację ofertową. 

4. Cena obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów szkoleniowych związanych z tematyką 
wydarzenia, powiadomienie e-mail lub/i SMS o zbliżającym się wydarzeniu oraz kolejnych edycjach, chyba, że w 
formularzu rejestracyjnym podano inaczej. 

5. Po złożeniu zgłoszenia, na prośbę zgłaszającego, istnieje możliwość przesłania faktury pro-forma. 
6. Uczestnik zobowiązuje się, że opłata za udział w wydarzeniu on-line zostanie wpłacona nie później niż 7 dni przed 

terminem jego organizacji na rachunek bankowy Organizatora. 
7. W przypadku rejestracji na wydarzenie on-line, do którego pozostało mniej niż 7 dni, wpłaty należy dokonać 

niezwłocznie najpóźniej do końca dnia w którym dokonano rejestracji. 
8. Wpłaty należy dokonać na nr konta: TOR MEDIA Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, ING Bank Śląski 

o/Warszawa, 35 1050 1025 1000 0090 3114 2749, podając w treści nazwę wydarzenia oraz nr faktury pro forma 
lub, o ile faktura pro forma nie została wystawiona, imiona i nazwiska zgłoszonych uczestników. 

9. Uczestnik może wycofać swój udział w wydarzeniu on-line bez ponoszenia kosztów składając pisemne 
oświadczenie w terminie 7 dni roboczych przed dniem jego rozpoczęcia. Przez pisemne oświadczenie uznaje się 
również przesłanie wiadomości email z adresu z którego została dokonana rezerwacja na adres konferencje@tor-
konferencje.pl 

10. Po upływie terminu wspomnianego w punkcie powyżej, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za 
uczestnictwo w wydarzeniu. 

11. Uczestnikom którzy dokonali płatności dotyczącej wydarzenia on-line, Organizator zwróci je przelewem na 
rachunek bankowy z którego zostały przelane środki dotyczące uczestnictwa. Organizator zobowiązuje się do 
zwrotu środków w terminie do 14 dni roboczych. 

12. W przypadku odwołania wydarzenia on-line informacja zostanie opublikowana na stronie www.tor-konferencje.pl 
oraz przesłane wiadomością email na adresy osób w przypadku jeżeli zostały podane w procesie rejestracji. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line 
spowodowane: podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika, niewykonaniem lub niewłaściwym 
wykonaniem operacji rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub 
połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line. 

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu serwisu 
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z 
infrastrukturą informatyczną uczestnika.  

15. Uczestnik w trakcie trwania wydarzenia on-line ma prawo do zadawania pytań w formie czatu oraz w formie audio, 
na zasadach określonych każdorazowo przez Organizatora w postaci udostępnienia stosownego kanału 
komunikacji.  

16. W przypadku naruszenia przez uczestnika regulaminu Organizator może: zablokować użytkownikowi dostęp do 
wydarzenia on-line lub zablokować możliwość rejestracji na kolejne wydarzenie. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia on-line w każdym momencie bez podawania 
przyczyny. 

18. Uczestnik wydarzenia on-line musi posiadać sprzęt spełniający poniższe warunki techniczne:  

 dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 z procesorem przynajmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub 
odpowiednim; 

 dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-
bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) z procesorem 2 GHz Pentium 4 lub odpowiednim; 

 dla Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) lub wyższego z procesor 1.83 GHz Intel CoreTM Duo lub 
odpowiednim; 

 dla Windows XP i Windows 7 - 512 MB RAM (rekomendowane 1 GB) 
 dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 - 1 GB RAM (rekomendowane 2 GB). 
 dla Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) lub wyższego - 512 MB RAM (rekomendowane 1 GB) 
 przeglądarka: Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższa, Apple Safari 4 lub 5, Microsoft Edge, Mozilla 

Firefox 3 lub wyższa, lub Google Chrome. 
 Aktualne oprogramowanie Adobe ® Flash® Player. 
 Dostęp do sieci Internet o przepustowości minimalnej 512Kb/s (rekomendowane 1 Mb/s), dotyczy to 

również połączenia wifi. 
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Przepisy ogólne: 

19. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wysokiej kultury osobistej, powstrzymania się od odniesień 
personalnych w stosunku do innych uczestników, panelistów, prelegentów oraz Organizatorów jak i ich 
wypowiedzi, które mogłyby naruszać godności oraz dobra osobiste lub występowania przeciwko pozostałym 
normom porządkowym. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wzięcia udziału w wydarzeniu osobie zarejestrowanej lub/oraz 
akredytowanej, bez podania przyczyny. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia na każdym etapie realizacji. 
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w harmonogramie przebiegu wydarzeń konferencyjnych, w 

tym w szczególności za powstałe opóźnienia względem założeń programu wydarzenia konferencyjnego. 
23. Organizator nie odpowiada za niezależne od siebie czynniki losowa mogące mieć wpływ na przebieg lub charakter 

wydarzenia. 

 


