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CEL
„Zarządzanie to robienie rzeczy właściwie, przywództwo to robienie właściwych rzeczy”.
Peter F. Drucker

Bycie dobrym, świadomym liderem wymaga wysiłku, zaangażowania i ciągłego, ustawicznego rozwoju. To nie tylko
wyznaczanie, realizowanie i rozliczanie celów czy gaszenie codziennych pożarów. To również wgląd w potrzeby własne, jak i
całego zespołu. To umiejętność holistycznego spojrzenia na grupę oraz dostrzeganie potencjału oraz zagrożeń
pojedynczych jednostek. To wreszcie świadomość swoich możliwości i gotowość do ich efektywnego wykorzystania w
rozwoju biznesu.

Dobry, świadomy i zaangażowany lider nieustannie poszukuje inspiracji do robienia właściwych rzeczy, ponieważ wie, że
jego działania mają realne przełożenie na funkcjonowanie zespołu. I właśnie dlatego, od przeszło dwóch lat organizujemy
Akademię Lidera, której głównym celem jest budowanie kompetencji menedżerskich oraz zdobywanie niezbędnych
umiejętności interpersonalnych - tak istotnych – we właściwym zarządzaniu zespołem.

W ramach cyku VI Akademii Lidera uzyskasz odpowiedzi na pytania:
▪ Jak skutecznie budować poczucie docenienia w ludziach i przeciwdziałać great resignation.
▪ W jaki sposób wyznaczać cele własne i zespołowe. Czy cel powinien być związany z projektem czy z procesem? Czy
powinien być elementem wartości, a może strategii?
▪ W jaki sposób zarządzać i komunikować zmianę w turbulentnych czasach? Jak odczarować strach przed zmianą?
▪ W jaki sposób zarządzać różnorodnością poprzez przywództwo włączające?
▪ Jakie są nowoczesne i efektywne narzędzia rekrutacji online i co zrobić, aby doświadczenia kandydata z procesu
rekrutacji były jak najlepsze?

VI Akademia Lidera

Odpowiedzi na te i inne pytania, udzielą znakomici eksperci podczas cyklu webinarów w ramach VI Akademii Lidera.
Jest to jedno wydarzenie zapewniające kompleksową wiedzę menedżerską, na temat doskonalenia Twoich umiejętności
miękkich.

VI Akademia Lidera to:
-cykl 5-ciu spotkań budujących kompetencje menadżerskie
-praktyczny program doskonalenia miękkich umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zarządzaniu zespołem
-5 indywidualnie przygotowanych treningów, zbudowanych przez znakomitych ekspertów

Dzięki udziałowi w Akademii Lidera:
▪ Rozwiniesz swoje kompetencje menedżerskie zarówno na niwie biznesowej jak i trenerskiej
▪ Podniesiesz umiejętności miękkie z zakresu przywództwa, komunikacji, budowania zespołu i rozwoju własnego
▪ Odkryjesz w sobie szerokie możliwości menadżerskie i będziesz miał możliwość doskonalenia umiejętności
interpersonalnych.

5 spotkań = 5 obszarów doskonalenia

*Jeśli nie będziesz mógł uczestniczyć na żywo, przekażemy nagranie, które odtworzysz w dowolnym czasie.
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PROGRAM
Wtorek, 27 września
1 webinar | Akademia Lidera | 27 września 2022 r
10:00 - 11:30 Docenianie jasną stroną lidera, czyli jak skutecznie budować poczucie docenienia w ludziach i
przeciwdziałać great resignation

Iwona Grochowska, Autorka programu dla liderów „Akademia Doceniania”, psycholog, trener biznesu i wykładowca
akademicki. CEO i współzałożycielka Nais, aplikacji do doceniania i nagradzania pracowników
▪ Czym jest docenianie w pracy i jak odróżnić je od chwalenia?
▪ Rola doceniania w budowaniu lojalności zespołów.
▪ Różne poziomy doceniania w �rmie i kto ma najwięcej do powiedzenia na każdym z nich?
▪ Gdzie szukać powodów do doceniania?
▪ 4 języki doceniania i jak ich sprawnie używać?
Sesja pytań i odpowiedzi

2 webinar | Akademia Lidera | 4 października 2022 r
10:00 - 11:30 Wyznaczanie celów zespołu ( i własnych), czyli jak przekuć metodykę ze świata sportu zawodowego do
biznesu

Jakub B. Bączek, Trener mentalny mistrzów świata i olimpijczyków
▪ Cel wynikowy, czy cel zadaniowy?
▪ Cel związany z projektem, czy cel związany z procesem?
▪ Cel jako element wartości, czy cel jako element strategii?
Wreszcie: cel indywidualny, czy cel drużynowy? To pytania, które zadajemy sobie w sporcie na najwyższym poziomie.
A samo stawianie celów jest dla sportowców umiejętnością bazową. To w oparciu o cele właśnie, buduje się kalendarz pracy
sportowca. A błędy popełnione w wyznaczaniu celów na początku sezonu, mogą doprowadzić do utraty dużej ilości energii
w trakcie.
Zapraszam do dyskusji o niuansach stawiania celów.
Pokażę metody pracy ze świata zawodowego sportu, a tam nie idzie się na łatwiznę…
Sesja pytań i odpowiedzi

3 webinar | Akademia Lidera | 11 października 2022 r
10:00 - 11:30 Zarządzanie zmianą w turbulentnych czasach, czyli jak się komunikować i współgrać z zespołem

Katarzyna Janczuk, trener umiejętności psychologicznych w biznesie
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1. Neuronauka w zarządzaniu zmianą.
▪ dlaczego ludzka natura nie lubi zmian?
▪ skąd „nieracjonalne” zachowania w biznesie i trudne sytuacje w zarządzaniu zmianą?
-o opór, niekonstruktywne dyskusje, czarne scenariusze, spiskowe teorie.
▪ Model SCARF( z ang. szalik) w zarządzaniu zmianą
-o jak pomóc ludziom wyjść ze strefy przetrwania?
-o jak efektywnie komunikować się z zespołem?
-o jak wzmocnić poczucie sprawczości pracowników?
2. SCARF w praktyce, wdrażanie modelu do prowadzenia motywujących, wspierających i
efektywnych zarządczo rozmów.
3. Bank pomysłów i pytań.
Sesja pytań i odpowiedzi

4 webinar | Akademia Lidera | 18 października 2022 r
10:00 - 11:30 Lider w procesie rekrutacji. Jakie narzędzia rekrutacji online wybrać, jak wspierać dział HR oraz co
zrobić, aby doświadczenia kandydata z procesu rekrutacji były jak najlepsze.

Adam Wąsik, PracowniaEB, Współwłaściciel
▪ Czy dzisiaj ogłoszenia rekrutacyjne to wszystko na czym skupiać powinien się pracodawca?
▪ Jak wygląda cały proces rekrutacji z punktu widzenia zaangażowanego lidera? Etapy i ich waga.
▪ Czy kandydat = klient i jaki EB ma wpływ na biznes?
▪ Czym jest Candidate Experience i dlaczego ma znaczenie?
▪ Jakie są skuteczne rodzaje „boardingów” w �rmie, jaki udział w nich ma lider oraz jakie mają one znaczenie?
Sesja pytań i odpowiedzi

5 webinar | Akademia Lidera | 25 października 2022 r
10:00 - 11:30 Przywództwo włączające oraz zarządzanie różnorodnością

Susanna Romantsova, Prezeska, DEI Alliance
Przywództwo włączajace
▪ 6 kluczowych cech lidera/-ki włączającego/-ej
▪ Unconscious Bias (nieświadome uprzedzenia) w procesie podejmowania decyzji
▪ Przywództwo a komunikacja (język wykluczający, mikroagresję, paternalizm)
Zarządzanie różnorodnością
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▪ Systemy i procesy
▪ Dynamika zespołu
▪ Przygotowanie strategii
Sesja pytań i odpowiedzi
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PRELEGENCI

Jakub B. Bączek
Trener mentalny mistrzów świata i olimpijczyków
Trener mentalny Mistrzów Świata i olimpijczyków, właściciel kilku �rm, autor ponad
20 książek, sprzedawanych dziś w 17 krajach. Wykładowca studiów MBA na Akademii
Leona Koźmińskiego, ekspert telewizyjny, mówca inspiracyjny, regularnie zapraszany
do czołowych banków i korporacji. Twórca Akademii Trenerów Mentalnych™
i popularnych projektów szkoleniowych w Polsce i za granicą. Prywatnie pasjonat
podróży, gry w golfa, buddyzmu i czytania książek. Uważa, że marzenia się nie spełniają
– marzenia się... SPEŁNIA!

Iwona Grochowska
Autorka programu dla liderów „Akademia Doceniania”, psycholog, trener biznesu i
wykładowca akademicki. CEO i współzałożycielka Nais, aplikacji do doceniania i
nagradzania pracowników
Od wielu lat pracuje aktywnie nad metodami i narzędziami rozwijania kultury
doceniania w miejscach pracy w myśl zasady, że wzajemne rozumienie wartości,
strategiczne podejście, odpowiedzialność i konsekwencja są kluczowe w budowaniu
autentycznej i szczerej kultury w �rmie. Praktyk w tworzeniu i rozwijaniu odważnych
zespołów oraz zarządzaniu nimi na co dzień.
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Katarzyna Janczuk
trener umiejętności psychologicznych w biznesie
Certy�kowany ekspert narzędzi psychometrycznych (Facet5 i MBTI). Trener/Provider
metody antystresowej TRE. Moderator szkolenia w formule Sales PowerPlay oraz
facylitator projektów zespołowych (5 Superskills w komunikacji zespołowej, siła
zespołu w różnorodności). W ciągu kilkunastu lat swojej pracy Katarzyna przeszła
przez wiele szczebli kariery zawodowej w największych międzynarodowych �rmach
(m.in. Pepsico, Henkel). Praca w dynamicznych i zmiennych warunkach w dziale
sprzedaży stała się punktem wyjściowym do kontynuowania kariery jako trener
biznesu i umiejętności psychologicznych. Katarzyna od wielu lat prowadzi szkolenia
w środowisku biznesowym, łącząc praktyczną znajomość mechanizmów sprzedaży,
asertywnej komunikacji i zarządzania zespołami w warunkach zmiany z kompetencjami
trenerskimi. Zainteresowanie tematem stresu i odporności psychicznej pogłębiała
w Szkole Trenerów Intra, a następnie poprzez udział w warsztatach certy�kacyjnych
metody TRE®. Jako autoryzowany użytkownik narzędzi psychometrycznych (Facet5)
diagnozuje kompetencje zawodowe i prowadzi sesje coachingowe i warsztaty związane
z rozwijaniem własnego potencjału oraz radzeniem sobie z nadmiernym stresem. Jej
pasją jest inspirowanie ludzi do zwiększania elastyczności �zycznej i psychicznej (idea
TRE®) oraz poznawania i korzystania ze swoich talentów (misja Facet5)

Susanna Romantsova
Prezeska, DEI Alliance
Ekspertka w zakresie strategicznego zarządzania różnorodnością i przywództwa
włączającego. Certy�kowana trenerka Unconscious Bias (NeuroLeadership Institute)
oraz fasylitatorka narzędzia do budowania włączających zespołów - GlobeSmart
Pro�le (Aperian Global). Posiada 9-letnie doświadczenia w pracy z różnorodnością
w biznesie, na uczelniach wyższych oraz w sektorze trzecim. Ostatnie 3 lata pracowała
na stanowisku Liderki ds. Różnorodności i Włączania w IKEA, gdzie współtworzyła
i zrealizowała pierwszą 3-letnią strategię różnorodności i włączenia w Polsce,
nakierowaną na potrzeby 6000 pracowników/- czek, klientów/-ek oraz społeczeństwa.
Do jej projektów należały m.in badanie Gender Equal Pay, inicjatywa Urlop Ojcowski
IKEA, pierwszy w Polsce projekt zatrudniania osób z doświadczeniem uchodźczym
“Refugee Skills for Employment”. Absolwentka Uniwersytetu SWPS, na którym
ukończyła studia magisterskie z psychologii klinicznej. Zdobyła również specjalizację
z psychologii różnorodności na Uniwersytecie Harvarda.
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Adam Wąsik
PracowniaEB, Współwłaściciel
Współwłaściciel agencji PracowniaEB, ekspert employer branding i rynku pracy,
mediowiec, związany przez lata m.in. z Gazetą Wyborczą, Gazeta.pl i Goldenline.
Rynkiem rekrutacyjnym i marką pracodawcy zajmuje się od ponad 10 lat. Specjalizuje
się w budowaniu i strategicznym zarządzaniu marką pracodawcy. Współtworzył
strategie dla największych pracodawców w Polsce, a jego agencja od lat jest jedną
z najczęściej nagradzanych agencji employer branding w kategoriach takich jak kreacja,
materiały video, kampanie i akcje rekrutacyjne, czy przede wszystkim strategie
i efektywność działań employer branding. Przewodniczący jury konkursu EBKreator.
Stały prelegent wielu konferencji branżowych, angażuje się w działania edukacyjne
Collegium Civitas i prowadzi wykłady z employer branding na AGH.

KONTAKT

Sprzedaż, współpraca
22 333 97 77
konferencje@pb.pl

PB konferencje

Opiekun merytoryczny

Magdalena Marczak
Project Manager
48223339867
m.marczak@pb.pl
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Współpraca

Mateusz Stempak
Marketing Manager
48223339912
m.stempak@pb.pl
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Cena
VI Akademia Lidera
27 września ‑ 25 października 2022, online
995 zł netto od 2022-09-27 do 2022-09-27

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Dane do faktury
�rma

Imię

osoba �zyczna

Nazwisko

Państwo

Stanowisko

NIP

Dział

Nazwa/Imię i nazwisko

pole opcjonalne

Miejscowość
E-mail
Ulica i numer
Telefon
Kod pocztowy

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzenia i akceptuję jego treść.
Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencje "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów
internetowych Bonnier Business Polska”.
Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego
produktów i usług.
Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach
jego produktów i usług.
Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na
podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej
RODO Zobacz więcej

Pieczątka i podpis
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Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail
z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych
przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania
materiałów szkoleniowych z wydarzenia.

1. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział
pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).
2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w
informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, a w przypadku konferencji stacjonarnych
także przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. W
przypadku Wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej cena obejmuje wyłącznie prelekcje oraz materiały szkoleniowe.
3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze
pro forma lub na fakturze VAT.
4. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.konferencje.pb.pl lub innej
wskazanej przez Organizatora) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj z obowiązkiem zapłaty” lub pobranie, wypełnienie i
odesłanie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) formularza w formacie .pdf zamieszczonego na stronie internetowej
Wydarzenia, jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest umożliwienie osobom
wskazanym w Zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro
forma płatną w terminie siedmiu (7) dni od daty Zgłoszenia.
5. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę �zyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania
Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.
6. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w
trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia
zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.
7. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie
obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na
dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający
zostanie obciążony pełną Ceną.
10. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
11. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 4 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie
wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wyłącza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnień z pkt 9 i 10 Regulaminu.
12. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający informuje
Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej lub zmiany
lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.
14. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym
Wydarzeniu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zgłaszającemu, który opłacił Cenę, Organizator
zwraca Cenę w pełnej wysokości.
16. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku
z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.
17. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17
Regulaminu.
18. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia -w celu informacyjnym -za
pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w
Wydarzeniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących
ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
19. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego
osoba zgłaszająca działa.
20. Organizator udziela osobie dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysokości co najmniej 5% na rejestrację na organizowane, w ciągu roku od daty Wydarzenia,
jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez
Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy się automatycznie. Kod rabatowy będzie przesyłany przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia
oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane
tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do upływu wskazanego terminu rejestracji na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane
tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy każdego uczestnika zgłaszanego przez osobę uprawnioną do rabatu. Rabat łączy się z innymi rabatami, chyba że Organizator postanowi
inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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21. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane
przez siebie rejestracje na płatne Wydarzenia organizowane przez Organizatora i ogłaszane (oferowane) poprzez dedykowany Wydarzeniom serwis internetowy działający pod adresem:
www.konferencje.pb,.pl (do momentu wycofania zgód lub jednej ze zgód). Rabat ten łączy się z innymi. Wery�kacja następuje w czasie rzeczywistym na podstawie podanego w Zgłoszeniu
adresu e-mail osoby zgłaszającej. Rabat naliczany jest automatycznie. Prawo do rabatu przysługuje wyłącznie osobie dokonującej rejestracji (dokonującej Zgłoszenia) i dotyczy danego
Zgłoszenia bez względu na liczbę uczestników rejestrowanych przez osobę dokonującą rejestracji i uprawnioną do otrzymania rabatu.
22. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem
teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
21.1.1 dostęp do Internetu,
21.1.2 urządzenie końcowe,
21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. gra�cznych, dźwiękowych, multimedialnych,
tekstowych, wideo itp.).
23. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje
informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu
24. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
23.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania �rm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
23.1.3 niewłaściwą kon�gurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,
23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,
23.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia
23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,
23.1.7 innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
25. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych
służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia
dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany
w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator
zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
26. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w
Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o
tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie.
27. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują
od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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