REGULAMIN Rejestracji i Sprzedaży e‐biletów Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018
I. Informacje ogólne
1. Internetowy System Rejestracji i Sprzedaży, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem
www.rejestracja.forumwentylacja.pl, zwany dalej Systemem, umożliwia dokonywanie za
pośrednictwem Internetu rejestracji uczestników targów FORUM WENTYLACJA – SALON
KLIMATYZACJA oraz dokonywanie zakupów biletów wstępu, zwanych dalej biletem, oraz usług i
towarów oferowanych uczestnikom targów FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA.
2. System www.rejestracja.forumwentylacja.pl jest prowadzony przez:
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
ul. Wiśniowa 40B lok. 6, 02‐520 Warszawa
zwane dalej Administratorem.
3. Rejestracja i zakup w Systemie internetowym www.rejestracja.forumwentylacja.pl oznacza
akceptację niniejszego regulaminu.
II. Procedura rejestracji osób , składania i realizacji zamówień
1. Każdy uczestnik targów jest zobowiązany do zarejestrowania się jako uczestnik.
2. Zamówienia można składać przechodząc kolejne etapy rejestracji. Potwierdzenie zamówienia
odbywa się poprzez użycie przycisku Zakończ.
3. Etapy rejestracji i zakupu e‐biletów:
‐ podanie danych uczestnika targów
‐ oświadczenie woli uczestniczenia w seminariach podczas targów
‐ zamówienie towarów (np. publikacji) lub usług oferowanych na targach
‐ kontrola i korekta danych
‐ oświadczenie woli otrzymania Faktury VAT i podanie danych do fakturowania
‐ wybór sposobu płatności
‐ dokonanie płatności
4. Zakupiony bilet wstępu jest dostarczany kupującemu w postaci elektronicznej, tzw. e‐bilet, na
adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia.
5. E‐bilet zawiera dane osobowe zamawiającego i unikalny kod kreskowy służący do identyfikacji
zamawiającego oraz identyfikacji złożonego zamówienia.
6. Zamawiający dokonujący tylko rejestracji online jest zobowiązany zgłosić się w recepcji targów, w
dniach trwania targów, okazać potwierdzenie rejestracji z kodem kreskowym, które zostanie
wymienione na kartę wstępu.
7. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

‐ przelew online za pośrednictwem systemu przelewy24.pl
‐ karta kredytowa online za pośrednictwem systemu przelewy24.pl
‐ przelew bankowy
‐ płatność gotówką w recepcji targowej.
8. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest wypełnienie pól
wymaganych podczas rejestracji.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego e‐biletu na skutek
błędnego podania adresu poczty elektronicznej przez Klienta.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
11. Ceny kart wstępu, towarów i usług znajdujących się w Systemie
www.rejestracja.forumwentylacja.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny
brutto).
12. Administrator wystawia paragon lub Fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT
należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.
III. Prawo odstąpienia od umowy
1. Chęć zwrócenia e‐biletu, w przypadku gdy dokonano płatności należy złożyć w formie pisemnej,
listem poleconym, na adres Stowarzyszenie Polska Wentylacja, ul. Wiśniowa 40B lok. 6, 02‐520
Warszawa wraz ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu kwoty równej cenie zwracanego e‐biletu i
zamówionych towarów.
2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego e‐biletu i zamówionych towarów.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania pisma w sprawie chęci
otrzymania zwrotu, w sposób określony przez Zamawiającego.
IV. Dane osobowe Zamawiającego
1. Zamawiający rejestrując się w Systemie i składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie
swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji
umowy i celów statutowych Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
‐ realizacji umowy,
‐ informowania o działaniach i usługach oferowanych przez Stowarzyszenie.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych na stronie Systemie.

