
PROMOCJA –FORBES dla uczestników Europejskiego Forum Nowych Idei 2017 
 

1. Organizatorem Promocji – „FORBES dla uczestników Europejskiego Forum Nowych Idei 2017” 
(Promocja) jest Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI)  -  Konfederacja  
Lewiatan z siedzibą w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, NIP: 526-23-53-400, zwana 
dalej Organizatorem 

 
oraz  

 
Partner merytoryczny EFNI - RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 
00-Domaniewska 52, KRS 0000108017, REGON 010687650, NIP 5211000198  

 
2. Promocja polega na:  

a) przekazaniu w ramach wniesionej opłaty akredytacyjnej prenumeraty miesięcznika 
FORBES (w postaci papierowej) wskazanym kategoriom uczestników EFNI*. Jako 
uczestników EFNI rozumie się osoby, które zostały wpisane na listę uczestników EFNI 
zgodnie z pkt. 2.13 Regulaminu Konferencji.  

b) odpłatnym przekazaniu prenumeraty miesięcznika FORBES dla pozostałych kategorii 
uczestników. Organizator wystawi fakturę na kwotę 120 zł + VAT, za zgodą uczestnika.  

c) prenumerata obejmuje okres od listopada 2017 do października 2018 
3. Uczestnictwo w Promocji  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach wykonania usługi prenumeraty oraz w celach marketingowych i 
promocyjnych przez RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA Sp. z o.o.  

4. Brak zgody na przekazanie danych lub nieuregulowanie płatności (w przypadku pkt. 2b) 
oznacza rezygnację z Promocji.  

5. RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA Sp. z o.o realizować będzie prenumeratę drogą pocztową 
bądź kurierem w terminie najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia EFNI. 
Jeśli którykolwiek numer magazynu objętego Prenumeratą, przesłany zgodnie z niniejszym 
regulaminem, nie zostanie odebrany, RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA Sp. z o.o będzie 
uprawnione do uznania, że Uczestnik rezygnuje z prenumeraty. 

6. a) W przypadku wystąpienia niezgodności zamówionego egzemplarza czasopisma z umową, 
Wydawca zobowiązuje się wymienić go na egzemplarz zgodny z umową. W tym przypadku 
uczestnik powinien odesłać egzemplarz czasopisma niezgodny z umową na adres Wydawcy, z 
podaniem przyczyny odesłania i rodzaju niezgodności. 
b) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wydawca zobowiązuje się wysłać egzemplarz 
zgodny z umową w terminie 14 dni od dnia otrzymania egzemplarza niezgodnego. 
c) Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub 
zaniechania operatora pocztowego profesjonalnie zajmującego się doręczeniami. 
 

7. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty winne być składane pisemnie na adres: 
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA Sp. z o.o, ul. Domaniewska 52, 00-Domaniewska 52 z 
dopiskiem „prenumerata FORBES” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-
mail: prenumerata.axel@qg.com 

8. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 01.08.2017. 
 
*dotyczy uczestników, który dokonali rejestracji w dniach 1.08 – 20.09.2017 wybierając  w formularzu rejestracyjnym jedną 
z następujących kategorii:  

• Firma zrzeszona w Konfederacji Lewiatan - (3 dni) 

• Firma zrzeszona w Konfederacji Lewiatan - 1 dzień 

• Firma niezrzeszona w Konfederacji Lewiatan - (3 dni) 

• Firma niezrzeszona w Konfederacji Lewiatan - 1 dzień 
 
oraz uregulowali płatność za udział w konferencji terminowo i zgodnie z obowiązującą w dniu rejestracji Tabelą opłat.  

mailto:prenumerata.axel@qg.com

