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Regulamin 8. Forum Marketingu Zintegrowanego
Forum Marketingu Zintegrowanego (FMZ, FORUM) to cykliczna konferencja branżowa, której
organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB (SMB, Organizator). Głównymi
treściami merytorycznymi FORUM są prezentacje najlepszych, najciekawszych i najbardziej
nowatorskich kampanii marketingu zintegrowanego zrealizowanych w Polsce w roku
poprzedzającym poszczególne edycje FORUM.
Zasady uczestnictwa w 8. edycji FMZ:
8. edycja FORUM odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 roku w Cinema City Galeria
Mokotów, Warszawa 02-675, ul. Wołoska 12.
1. Koszt udziału w konferencji:
 członkowie SMB: 498 zł netto (nie podlega innym rabatom);
 uczestnicy poprzednich edycji 898 zł netto (nie podlega innym rabatom);
 nowi uczestnicy:
 cena do 31 sierpnia 2016: 998 zł netto;
 cena od 1 września: 1198 zł netto
 rabat za udział 2 i kolejnej osoby z firmy: 10%
2. Ceny podane są w kwotach netto i zostaną powiększone o podatek VAT.
3. Cena obejmuje udział w pierwszym oraz drugim dniu konferencji, udział w koktajlu po
pierwszym dniu konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.
4. Wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
umieszczonego
na
stronie
www.polskimarketing.pl w zakładce WEŹ UDZIAŁ, stanowi zawarcie wiążącej umowy
pomiędzy Zgłaszającym, a Organizatorem.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wystawia fakturę proforma.
6. Osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada
stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego.
7. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku Organizatora: Stowarzyszenie Marketingu
Bezpośredniego, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Millennium Bank nr konta 89 1160
2202 0000 0000 8618 2926, podany na fakturze proforma w terminie 14 dni od
momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Jako tytuł przelewu należy podać „8. Forum Marketingu Zintegrowanego – nr faktury
proforma”. Po wpłynięciu należności na konto bankowe Organizatora, zostanie
wystawiona i wysłana faktura VAT potwierdzająca sprzedaż.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w FORUM nie później niż 14 dni przed jego
rozpoczęciem, Organizator obciąży zgłaszającego opłatą administracyjną w wysokości
20% opłaty za udział.
9. W przypadku rezygnacji z udziału w FORUM w terminie późniejszym niż 14 dni przed
rozpoczęciem Wydarzenia, pobierane jest 100% opłaty za udział.
10. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.
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11. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału w konferencji.
12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
13. W miejsce zgłoszonej osoby do udziału w FORUM może wziąć udział inny pracownik
firmy, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu,
prelegentów, miejsca, w którym odbywa się FORUM oraz do odwołania samego
wydarzenia.
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