REGULAMIN DNI DORADZTWA - FUNDACJA BOS DLA BIZNESU
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w “Dniach Doradztwa - Fundacja
BOS dla biznesu” (zwanych dalej “Dniami Doradztwa”).
Celem “Dni Doradztwa” jest wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez
udzielenie im realnej pomocy.
Program skierowany jest do klientów franczyzowych Fundacji Biznes Odpowiedzialny
Społecznie.
Program ograniczony jest terytorialnie i obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorem programu jest Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie z siedzibą w
Białymstoku, 15-077 Białystok, przy ul. Warszawskiej 44/1, NIP: 966-209-60-67, REGON:
360-782-251, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000543618, podmiot wpisany także do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Zgłoszenie do “Dni Doradztwa” odbywa się poprzez wypełnienie i odesłanie Formularza
Uczestnictwa do organizatora na adres biuro@bosfundacja.pl.
Termin zgłoszenia do programu “Dni Doradztwa” mija 31.12.2016 r.
Uczestnictwo w “Dniach Doradztwa” jest dobrowolne.

§2
Koszty
1.
2.
3.

Regularna cena “Dni Doradztwa” w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie to koszt 3700
zł netto.
Beneficjent uczestniczący w “Dniach Doradztwa” ponosi koszty w ramach środków własnych.
Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna zostać zapłacona na rachunek bankowy o
numerze 38 1020 1332 0000 1102 0942 9608, tytułem Dni Doradztwa - Fundacja BOS dla
biznesu, imię i nazwisko/nazwa firmy uczestnika.

§3
Akcja promocyjna
1.
2.
3.
4.

Firmy, które zgłoszą swoje zainteresowanie “Dniami Doradztwa” do 31.12.2016 r. objęte zostają
“Akcją promocyjną”.
Koszt udziału w “Dniach Doradztwa” w ramach “Akcji promocyjnej” to 1 zł netto.
“Akcja promocyjna” dotyczy określonej liczby miejsc.
Firmy korzystające z “Akcji promocyjnej” upoważniają Organizatora do publikacji, wyłącznie w
celach promocyjnych, informacji o fakcie korzystania przez Uczestnika z Dni Doradztwa, z
wykorzystaniem jego nazwy (firmy) i logo.

§4
Ochrona danych osobowych
1.

2.

Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami) udostępnianych podczas wypełniania formularza uczestnictwa w celu
przystąpienia do Dni Doradztwa. Organizator, jako administrator tych danych, dba o ich
bezpieczeństwo, w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
Udostępnienie danych określonych w ust. 1 jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo do wglądu i
modyfikacji swoich danych osobowych

§5
Reklamacja
1.

Wszelkie reklamacje odnośnie co do funkcjonowania Dni Doradztwa można zgłaszać w drodze
korespondencji elektronicznej na adres e-mail: biuro@bosfundacja.pl lub listem poleconym na
adres Organizatora.
2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą
reklamacji.
3. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku
rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik Dni Doradztwa zostanie każdorazowo poinformowany
poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu poleconego. Stanowisko Organizatora w
przedmiocie reklamacji jest ostateczne i wiążące.
4.
§6
Postanowienia końcowe
1.

2.

Udział w Dniach Doradztwa nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i
obowiązki Uczestnika Dni Doradztwa nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w
żaden inny sposób.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o
charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych
podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Organizator nie ponosi również
odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania komputerowego.

