
Poniższy regulamin dotyczy Konferencji Tradingowej DayTrader Event, która odbędzie się w 
dniach 28-30.06.2019 w Hotelu Angelo w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 24, 40-086.

1. Konferencja Tradingowa odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2019 roku w Hotelu 
Angelo w Katowicach.

2. Organizatorem wydarzenia jest serwis Day-Trader.pl prowadzony przez Tomasza 
Przybycienia, w ramach dzialalności gospodarczej PC Trader BOX Tomasz 
Przybycień, ul. Maronia 44 41-506, Chorzów, NIP 6452353094, REGON 241940363.

3. W ramach Konferencji Tradingowej odbędą się wykłady merytoryczne zgodne z 
informacjami zawartymi w programie Konferencji.

4. Uczestnikiem Konferencji może zostać każdy, kto zgłosi swoje uczestnictwo poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie uiści opłatę za konferencję wedle 
cennika. W cenniku dostępne są trzy możliwe pakiety udziału w konferencji.

5. Opłatę należy uiścić automatycznie po wypełnieniu formularza poprzez stronę 
konferencji http://event.day-trader.pl – zakładka Rejestracja. Płatność dokonywana jest 
za pośrednictwem płatności internetowych przelewy24.pl

6. Jedyną akceptowaną formą zapisu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 
stronie http://event.day-trader.pl

7. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w Konferencji nie otrzymują zwrotu dokonanej 
wpłaty.

8. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn zależnych od Organizatora – 
uczestnicy otrzymają zwrot dokonanej wpłaty.

9. Uczestnicy, którzy zakupią pakiet “Udział + Nagranie” otrzymają dostęp online do 
nagrań video z konferencji tradingowej. Dane dostępu do nagrań, ze względów 
technicznych, zostaną przesłane drogą emailową w terminie maksymalnie do 2 
miesięcy od zakończenia Konferencji. Organizator zastrzega możliwość (z przyczyn od 
niego niezależnych), że nagrania nie zostaną dostarczone przez wykonawcę. W tym 
wypadku środki wpłacone na dostęp do nagrań – zostaną zwrócone po maksymalnym 
okresie oczekiwania.

10.Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Konferencji 
uczestnika, bez podania przyczyny.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na i z Konferencji.

12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zgubione, uszkodzone, 
skradzione rzeczy podczas trwania Konferencji.

13.Wszelkie świadczenia dodatkowe (nie objęte w planie Konferencji) jak: rozmowy 
telefoniczne, parking, usługi zamawiane podczas trwania Konferencji itd. opłacane są 
bezpośrednio przez uczestników Konferencji.

http://event.day-trader.pl/


14.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia na terenie gdzie odbywa się Konferencja. W przypadku dokonania w/w 
zniszczeń zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności finansowej przez 
Organizatora.

15.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, ze względu na nagrywanie 
konferencji.

16.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian/przesunięć godzinowych w szkoleniach 
oraz tematach szkoleniowych.

17.Uczestnik ma prawo złożyć reklamację, jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana 
zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu. Reklamacja możesz zostać złożona 
drogą elektroniczną na adres kontakt@day-trader.pl. Reklamacja musi zostać złożona 
maksymalnie w terminie 14 dni od momentu przeprowadzenia Konferencji. Organizator 
zastrzega, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po w/w terminie. 
Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od 
momentu otrzymania reklamacji od uczestnika Konferencji.

18.  Uczestnik rejestrując się poprzez formularz zgłoszeniowy równocześnie akceptuje 
niniejszy regulamin.


