
Regulamin kongresu Impact’23
Poznań, 10 – 11 maja 2023 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Organizatorem Kongresu „Impact’23” (dalej: „Kongres”) jest FUNDACJA IMPACT
z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A lok. 47, wpisana do rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
nr KRS: 0000611651, posiadająca nr NIP 9452193485 oraz nr REGON 364168520
(„Organizator”).

2) Celem Kongresu jest umożliwienie przedsiębiorcom, przedstawicielom świata nauki oraz
administracji publicznej wymiany myśli, poglądów i doświadczeń, jak również
umożliwienie im zapoznania się z nowatorskimi i innowacyjnymi koncepcjami i trendami
w gospodarce.

3) W ramach Kongresu odbywać się będą m.in. sesje, panele dyskusyjne i spotkania
roundtable.

4) Kongres odbędzie się w dniach 10 - 11 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, w Poznań Congress Center, ul Głogowska 10, 60-734 Poznań.

5) Prawo udziału w Kongresie mają osoby, które spełnią warunki określone w § 4 pkt 1 – 4
Regulaminu. Osoby uczestniczące w Kongresie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a
każda z osobna „Uczestnikiem”.

6) Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określający
w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem
Kongresu, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Kongresie,
poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej strona www Impact
(https://impactcee.com/) oraz https://pass.impactcee.com/.

7) Organizator informuje, że Kongres nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz. U. 2019,
poz 2171 ze zm.).

8) Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się przed wzięciem udziału w Kongresie
z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
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9) Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania Kongresu.

10) Organizator kształtuje treść merytoryczną Kongresu wedle swego uznania, mając
możliwość zmian, rozszerzania albo ograniczania dowolnych elementów Kongresu,
w tym w szczególności składu osobowego prelegentów lub panelistów, czy też zakresu
merytorycznego, długości trwania, rozkładu, harmonogramu itp. sesji i paneli.
W szczególności, Organizator nie gwarantuje udziału w Kongresie określonych osób
bądź podmiotów, nie zapewnia określonej treści prelekcji, wykładów itp., jak również nie
gwarantuje, że udział w Kongresie umożliwi Uczestnikowi pozyskanie jakichkolwiek
kontaktów gospodarczych, bądź naukowych, wiedzy, informacji, know-how itp.

11) Z uwagi na konieczność przeciwdziałania ryzyku zachorowań na COVID-19,
wywoływanemu działaniem koronawirusa SARS-Cov-2, Organizator zaleca Uczestnikom
stosowanie się do procedur i wskazań Organizatora, mających na celu zapobieganie
zagrożeniu dla ich życia i zdrowia.

12) W szczególności Organizator zaleca Uczestnikom:
a) noszenie środków ochrony osobistej, w tym zakrywających nos i usta - maseczek

chirurgicznych;
b) stosowania udostępnionych w miejscu odbywania Kongresu środków

dezynfekcyjnych i higienicznych;
c) zachowania tzw. dystansu społecznego, rozumianego jako wskazana przez

Organizatora (zwykle nie mniejsza niż 1,5 do 2 metrów) odległość pomiędzy
poszczególnymi Uczestnikami Wydarzenia.

13) Jednocześnie Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie:
a) wprowadzenia wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

(w tym: aktów prawa miejscowego), bądź też z indywidualnych rozstrzygnięć
administracyjnych, ograniczenia albo zakazu przeprowadzenia Kongresu, jak też
zaistnienia innego rodzaju zagrożeń dla przebiegu Kongresu albo jego
Uczestników, bądź też innych okoliczności znacząco utrudniających albo
uniemożliwiających przeprowadzenie Kongresu w pierwotnie zakładanej formule
albo miejscu, bądź terminie, Organizator może być zmuszony do wprowadzenia
zmian, w tym: ograniczeń w jego przebiegu (w tym zmiany jego formuły na
wydarzenie odbywające się on-line), a w skrajnym wypadku – nawet odwołania
Kongresu;

b) wprowadzenia wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
(w tym: aktów prawa miejscowego) treść i zakres zaleceń może ulec zmianie.

§ 2
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OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA PRZEDMIOTÓW, MATERIAŁÓW
I URZĄDZEŃ NA TEREN KONGRESU; OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA

W TRAKCIE KONGRESU

1) Zabrania się wnoszenia do miejsca odbywania Kongresu, a także posiadania przez jego
Uczestników w trakcie trwania Kongresu wszelkiego rodzaju materiałów, urządzeń,
substancji itp. niebezpiecznych, w tym w szczególności broni, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, jak również
innych ostrych, ciężkich, twardych, szklanych lub metalowych urządzeń, bądź
przedmiotów (w tym np. parasoli, butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub
ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem
innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu).

2) Uczestnik posiadający jakiekolwiek z przedmiotów wymienionych w ust. 1, winien je
przekazać przed wejściem do miejsca odbywania Kongresu do bezpłatnego
i niestrzeżonego depozytu na czas trwania Kongresu. Organizator zastrzega sobie
prawo odmowy przyjęcia danego przedmiotu do depozytu.

3) W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia do miejsca odbywania Kongresu
rzeczy wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator ma
prawo usunąć z miejsca odbywania Kongresu takiego Uczestnika, chyba że możliwe jest
ich przekazanie do depozytu na zasadach określonych w ust. 2.

4) Organizator umożliwia nieodpłatne pozostawienie w niestrzeżonej szatni odzieży
na czas trwania Kongresu. Ze względu na brak ochrony, zarówno w szatni, jak też
w depozycie, nie powinny być przechowywane przedmioty wartościowe.

5) Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Uczestnicy zobowiązani są do
niepodejmowania w trakcie trwania Kongresu jakichkolwiek działań, jak też do
niedopuszczania się jakichkolwiek zaniechań sprzecznych z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

6) W szczególności zakazane jest prezentowanie w trakcie Kongresu jakichkolwiek treści:
a) sprzecznych z prawem lub mogących naruszać prawo;
b) naruszających prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
c) naruszających prawnie chronione tajemnice jakichkolwiek osób trzecich,

w tym w szczególności ich tajemnicę przedsiębiorstwa;
d) pozyskanych przez Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem.

7) Niezależnie od postanowień ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu zakazane jest również
prezentowanie w trakcie Kongresu:

a) jakichkolwiek treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie
przyjętym systemem wartości, w szczególności dotyczących jakichkolwiek

FUNDACJA IMPACT

ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa
contact@impactcee.com
www.impactcee.com

mailto:contact@impactcee.com


osób treści ośmieszających, dyskredytujących, mogących uwłaczać ich
godności, czy też podważać posiadaną pozycję rynkową;

b) jakichkolwiek treści zawierających przemoc, pornografię, promocję
narkotyków lub innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania
przestępstw, czy promujących gry hazardowe.

8) Organizator zwraca uwagę, że ze względu na charakter Kongresu oraz jego
Uczestników i gości, w celu zagwarantowania ich bezpieczeństwa konieczne może być
dokonanie kontroli bezpieczeństwa wszystkich albo niektórych Uczestników. Kontrola
bezpieczeństwa obejmować może w szczególności sprawdzenie, czy Uczestnik nie
wnosi na teren Kongresu przedmiotów niebezpiecznych albo niedozwolonych.
Przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa wymaga zgody Uczestnika, z tym,
że Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Kongresie, jak też
usunięcia z niego, osób, które odmówią albo w inny sposób uniemożliwią
przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa.

§ 3
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1) Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w jego trakcie w sposób
nienaruszający przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia
społecznego oraz tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych
osób przebywających w miejscu odbywania Kongresu, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu, zasad BHP, zasad bezpieczeństwa pożarowego
oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników
ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.

2) Za przedstawicieli Organizatora uznaje się wszelkie osoby posiadające imienne
identyfiktory z oznaczeniem Organizator, wystawione przez Organizatora.

3) Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Kongresu przez cały czas jej trwania
wyznaczy ochronę oraz swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji
i nadzoru przebiegu Kongresu.

4) Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na Kongresie
osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników
Kongresu.

5) Kongres może zostać w każdej chwili odwołany lub przerwany, jeżeli jego rozpoczęcie
lub kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.

6) Uczestnik Kongresu w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób lub mienia
w miejscu odbywania Kongresu powinien:

a) natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;
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b) bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub
przedstawicieli Organizatora;

c) unikać wywoływania paniki;
d) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu oraz działania służbom ratowniczym.

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE

1) Z zastrzeżeniem ust. 2, Kongres jest przeznaczony dla osób pełnoletnich,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2) Małoletni w wieku od 13 do 18 lat, jak również osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych, mogą brać udział w Kongresie:

a) pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do
opieki nad danym Uczestnikiem (dalej: „Opiekun”) oraz za okazaniem
podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o odpowiedzialności Opiekuna za
działania albo zaniechania takiej osoby albo

b) za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o wyrażeniu zgody
na udział w Kongresie osoby niemającej pełnej zdolności do czynności
prawnych.

3) Udział w Kongresie jest odpłatny.

4) Warunkiem udziału w Kongresie jest dokonanie zakupu biletu.

5) Dostępne są dwa rodzaje biletów:
a) upoważniające do udziału w wydarzeniu stacjonarnym oraz dające dostęp do

Platformy Impact Online (https://online.impactcee.com/), na której dostępny
jest live streaming ze wszystkich scen Impact’23;

b) upoważniające do oglądania live streamingu ze wszystkich scen Impact’23 na
Platformie Impact Online (https://online.impactcee.com/);.

6) Ceny biletów są następujące:

Udział w wydarzeniu stacjonarnym:
cena netto warunek zakupu biletu w danej

cenie
2 900 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie

od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
lub wyczerpania I puli biletów
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3 900 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie
od 01.01.2023 r. do 06.03.2023 r.
lub wyczerpania II puli biletów

4 900 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie
od 07.03.2023 r. do 10.04.2023 r.
lub wyczerpania III puli biletów

6 900 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie
od 11.04.2023 r. do 01.05.2023 r.
lub wyczerpania IV puli biletów

7 900 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie
od 02.05.2023 r. do 10.05.2023 r.
lub wyczerpania V puli biletów

Dostęp do platformy Impact Online
cena netto warunek zakupu biletu w danej

cenie
195 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie

od 01.09.2022 r. do 06.03.2023 r.
lub wyczerpania puli biletów

245 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie
od 07.03.2023 r. do 10.04.2023 r.
lub wyczerpania puli biletów

345 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie
od 11.04.2023 r. do 01.05.2023 r.
lub wyczerpania puli biletów

390 zł dokonanie zapłaty za bilet w okresie
od 02.05.2023 r. do 10.05.2023 r.
lub wyczerpania puli biletów

7) Organizator jest uprawniony do decydowania, wedle swego uznania,
o wprowadzeniu zniżek, rabatów albo innych odstępstw od standardowych warunków
cenowych udziału w Wydarzeniu. W szczególności, Organizator może wprowadzić
promocyjne warunki uczestnictwa w Wydarzeniu dla określonych grup społecznych,
zawodowych albo w odniesieniu do biletów dystrybuowanych za pomocą
określonych kanałów sprzedaży.

8) Zakup biletu jest możliwy drogą elektroniczną poprzez stronę internetową
http:// pass .impactcee.com/ 

9) Dostęp do platformy Impact Online znajdującej się na stronie
https://online.impactcee.com/, na którym wyświetlana jest transmisja na żywo
z wydarzenia, jest możliwy po zakupie odpowiedniego biletu.
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10) Bilety uprawniające udział w Kongresie są imienne i nietransferowalne.

11) W przypadku zakupu biletu przez stronę http:// pass .impactcee.com/ jego nabywca
może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu biletu.

12) Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 11, nie wymaga podania przyczyny
i odbywa się poprzez skierowania na adres e-mail: pass@impactcee.com stosownej
wiadomości. Organizator sugeruje (choć nie jest to wymagane) zastosowanie
następującego formatu wiadomości:

Tytuł wiadomości: Impact'23 - zwrot biletu
Imię i nazwisko kupującego:
Adres e-mail kupującego:
Nr zamówienia:
Dane faktury (jeśli była wystawiona):
Imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika, którego bilet jest zwracany:
Powód zwrotu: (opcjonalnie)

13) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Uczestnik wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

14) W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zakupu biletu Organizator
zwróci Uczestnikowi wszystkie otrzymane od niego w związku z tym płatności, nie
później niż 14 dni od dnia, w którym do Organizatora doszła informacja o wykonaniu
przez Uczestnika prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że
Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

15) W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Kongresie, z powodu pozytywnego
wyniku testu przeciwko Covid-19, Organizator zwróci Uczestnikowi wszystkie
otrzymane od niego płatności. Zwrot zostanie dokonany nie później niż w terminie 14
dni od dnia potwierdzenia przez Organizatora otrzymania zaświadczenia o
pozytywnym wyniku testu przeciwko Covid-19, wystawionego przez jednostkę
medyczną uprawnioną do wykonywania testów, przesłanego na adres e-mail:
pass@impactcee.com. Zwrot kosztów zostanie dokonany przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie
zgodzi się na inny sposób zwrotu kosztów.

16) Organizator zwraca uwagę i zastrzega, że zarówno ze względu na warunki
techniczno-organizacyjne, jak też wymogi epidemiczno-sanitarne, koniecznym może
być wprowadzenie rozwiązań służących lub skutkujących ograniczeniem ilości osób
mogących bezpośrednio i jednocześnie uczestniczyć w poszczególnych elementach

FUNDACJA IMPACT

ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa
contact@impactcee.com
www.impactcee.com

http://pass.impactcee.com/
mailto:pass@impactcee.com
mailto:contact@impactcee.com


Wydarzenia (prelekcjach, sesjach, wystąpieniach itp.). W szczególności,
ograniczeniu ulec może ilość miejsc w poszczególnych salach, w których
przeprowadzane będą elementy Wydarzenia, jak też wprowadzone mogą zostać
rozwiązania techniczne skutkujące brakiem możliwości bezpośredniego udziału
w danym elemencie Wydarzenia przez jego uczestników (np. transmisja za pomocą
telebimów, ekranów itp.).

17) Uwzględniając fakt, iż bilety wstępu na Wydarzenie są imienne, uczestnik - na
prośbę Organizatora - zobowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem,
umożliwiający potwierdzenie jego tożsamości.

§  5
REKLAMACJE

1) Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem
w Kongresie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu:

a) w formie pisemnej na adres: FUNDACJA IMPACT, ul. Stawki 3A lok. 47,
00-193 Warszawa, lub

b) za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail:
contact@impactcee.com.

2) Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administrator danych powołał Inspektora Ochrony danych - Panią Karolinę Sybilską
(iod@odosc.pl).

2) Organizator przetwarza dane osobowe („Dane”) podane przez Użytkownika
w procesie Rejestracji, tj.:

a) imię, nazwisko;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
d) rodzaj i nazwę organizacji, do której należy Użytkownik (np. pracodawcy,

przedsiębiorcy, jednostki naukowej, organu publicznego itp.);
e) branża;
f) stanowisko/pełniona funkcja;
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g) deklaracja chęci wzięcia udziału w spotkaniach 1:1 wraz z informacją
o poszukiwanych kontaktach.

3) Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji celu,
w jakim zostały zebrane do innych podmiotów współpracujących z Administratorem
Danych.

4) Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu
wycofania zgody.

5) Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie zgody.

6) Dane nie będą poddawane profilowaniu.

7) Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody
doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu.

8) Użytkownik posiada:
a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.

9) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie
maila na adres: contact@impactcee.com lub wysłanie listu na adres zgodny
z adresem rejestrowym.

10) W razie powzięcia podejrzeń o nieprawidłowym przetwarzaniu danych przez
Administratora Danych, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

FUNDACJA IMPACT

ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa
contact@impactcee.com
www.impactcee.com

mailto:contact@impactcee.com


§ 7
SANKCJE ZA NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1) W wypadku naruszenia postanowień Regulaminu Organizator – niezależnie od
zastosowana innych z przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego
środków – jest uprawniony do:

a) domagania się od Uczestnika zaniechania danego naruszenia;
b) domagania się od Uczestnika opuszczenia Kongresu;
c) braku wpuszczenia Uczestnika na teren odbywania Kongresu.

2) Organizator wedle własnego uznania decyduje o zastosowaniu jednego albo więcej ze
środków, o których mowa w ust. 1.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizator może utrwalać przebieg Kongresu dla celów dokumentacji Kongresu lub dla
celów reklamowo-promocyjnych Organizatora oraz partnerów Kongresu. Organizator –
nieodpłatnie i na czas nieoznaczony – jest uprawniony do korzystania oraz umożliwienia
korzystania przez inne osoby z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym
przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej w miejscu
odbywania Kongresu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności
zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji,
w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach
pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz
rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2) Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania w jakikolwiek sposób ani w jakiejkolwiek
formie przebiegu Kongresu ani jego części, bez uzyskania uprzedniej zgody
Organizatora.

3) Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego
lektury.

4) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, poprzedzoną
poinformowaniem z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu Uczestników,
drogą wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika przy wnioskowania o bilet.
W przypadku zmiany Regulaminu uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy
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i zwrotu biletu w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie treści
Regulaminu.

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia – 1 września 2023 r.

6) Do oceny stosunku prawnego wynikającego z Regulaminu stosować należy prawo
polskie.

7) Wyłącza się stosowanie wiedeńskiej konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów.

8) W razie ewentualnych rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi
Regulaminu, rozstrzygające znaczenie ma wersja polskojęzyczna.
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