
Warszawa, 26 września 2016 r.  

„KAWA NA STYKU” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami losowania "Kawa na styku", zwanego dalej „losowaniem” są: Polskie Towarzystwo 
Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku, zwani dalej 
„Organizatorami”. 

2. XVII Kongres Badaczy, zwany dalej „Kongresem”, to wydarzenie organizowane przez Polskie 
Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku, odbywające 
się 13 i 14 października 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie 

3. Uczestnik Kongresu, zwany „Uczestnikiem” to każda osoba posiadająca identyfikator, zgłoszona 
do udziału w Kongresie za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego.    

4. Gość Specjalny, to przedstawiciele różnych branż i dzień, autorytety wybrane przez 
przedstawicieli Rady Programowej, z którymi uczestnicy losowania będą mogli się spotkań 
i porozmawiać przy kawie. Są to Dominika Maison, Vadim Makarenko, Filip Springer, Magda 
Szcześniak, Jacek Szlak. 

5. Recepcja Kongresu, to recepcja znajdująca się w centralnym punkcie foyer, w pobliżu schodów 
ruchomych, na II piętrze hotelu Marriott w Warszawie.   

§ 2 UCZESTNICY 

1. W losowaniu mogą wziąć udział  wszyscy Uczestnicy XVII Kongresu Badaczy Rynku i Opinii, 
posiadający identyfikator. 

2. W losowaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy firm obsługujących kongres. 
 

§ 3 CZAS TRWANIA 

1. Wypełnione kupony można zostawiać w recepcji kongresu od 13 października 2016 r. do 
14 października 2016 r. do godziny 16:00.   

§ 4 PRZEBIEG 

1. Przystępując do Losowania, każdy z Uczestników wypełnia kupon, umieszczony w identyfikatorze 
kongresowym. 

2. Należy wybrać jednego z pięciu Gości Specjalnych, z którym Uczestnik losowania spotka się na 
„Kawie na styku”, a swój wybór zaznaczyć w widoczny sposób. Kupon należy oddać w Recepcji 
kongresu, we foyer hotelu Marriott. 

3. Losowanie odbędzie się 14 października 2016 r. po godzinie 16:00, w salach A+B+C+D, na II piętrze 
hotelu Marriott.  

4. Dla każdego z przedstawionych przez organizatora Gości Specjalnych będzie losowany jeden 
Uczestnik kongresu, który wziął udział w losowaniu i oddał swój kupn w Recepcji.  

5. Data, godzina i miejsce spotkanie zostaną ustalone indywidulanie między Uczestnikami 
spotkania, bez udziału Organizatora. 

6. Organizator pokryje koszty spotkania, maksymalnie do kwoty 120 zł brutto na podstawie 
przedstawionego rachunku. 

7. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.  
8. Spotkania powinny się odbyć do 30 września 2017 r.   

§5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o zwycięzcach Losowania, jak również wywiadów z nimi na stronie www.kongresbadaczy.pl, 
prasy, na antenie radia, w internecie bądź w telewizji.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 


