
Terms and conditions

Please scroll down for the Polish version

**************************************************

1. The Organiser of the Eighth Purchasing meeting called Automotive CEE Day 2023 (Opole, April 19-
20, 2023) (hereinafter referred to as the "Event") is AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska,
Orłowski  sp.j.,  with  its  registered office  in  Warsaw,  at Staniewicka 14,   entered in the register  of
entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII  Economic
Department  of  the  National  Court  Register  under  KRS  number  0000761986,  NIP  5242644784,
REGON 141411604 (hereinafter referred to as the "Organiser").

2. Application for participation in the Event shall be made only by the Participant by completing an online
form in English on the website of www.automotiveceeday.eu.

3. The Participant of the meeting declares that the data contained in the registration form are true and
that their submission does not violate the rights of third parties.

4. The Participant making an application on behalf of a third party declares to be authorised by that entity
to complete the application on their  behalf  and makes the application in their  name and on their
behalf.

5. Access to the Automotive CEE Day platform is conditional on the Participant making complete and
timely payment to the Organiser and accepting the Terms and Conditions of the Event. 

6. The  Organiser  is  not  responsible  for  the  outcome of  the  purchasing  meetings  conducted  by  the
Participants during the Event or for the presence of individual Participants at the Event.

7. The role of the Organiser is to provide Participants with a platform for making appointments during the
Event  and  to  allow  them  to  meet  in  person  during  the  Event.  Under  no  circumstances  will  the
Organiser  be responsible  for  meetings that  are  not  completed or  meetings that  do not  meet  the
Participants' expectations. 

8. The maximum number of meetings per Participant during the Event is 20. However, the Organiser
does not  guarantee  the  effectiveness  of  the  appointments  and  therefore  does not  guarantee  the
minimum  number  of  appointments.  Their  implementation  depends  solely  on  the  initiative  of  the
Participants and their mutual willingness to attend the agreed meeting. 

9. The Organiser does not guarantee the possibility of holding meetings on a single day of the Event or
their  succession directly  after  each other.  The schedule of meetings of individual  Participants will
depend on their individual arrangements. 

10. By granting the Participant access to the platform, the Organiser allows the Participant to see the
other  Event  Participants'  data.  Participants  are  given access  to  their  data  to  make appointments
during the Event and are not permitted to use this data for any other purpose. 

11. The Participant is entitled to a full refund of the cost of participation in the Event only within 30 days of
making the payment and subject to the fact that the Participant did not use the platform and access
the database of Event Participants. 30 days before the date of the Event, the Participant, in the event

http://www.automotiveceeday.eu/


of cancellation, will be entitled to a refund of 20% of the price paid. Twenty-one days before the date of
the Event, the Participant loses the right to a refund of the price paid. 

12. If a Participant logs into the platform and uses access to the database of other Event Participants,
they will forfeit the right to a refund of the purchase price should they cancel participation in the Event.

13. The use of other Participants' data made available on the platform for purposes other than those for
which they were made available,  despite  the refund of  the purchase price by the Organiser,  will
constitute an act of unfair competition within the meaning of the Act of April 16, 1993, on Combating
Unfair Competition. 

14. The Organiser reserves the right to verify the Participants of the Event, among other things, in terms of
their competitiveness with the Organizer, and the event of a conflict of interest, to refuse participation
in the Event or to limit it only to access to the B2B meetings mentioned below. In particular, an entity
that  organises  conferences  and  events  in  the  same  industry  as  the  Organiser  is  considered  a
competing entity.

15. The Participant must prepare their booth on April 19, 2023, from 7:00 to 9:00 am. After this time, it is
forbidden to carry out any work to prepare the booth, which may impede the use of the Event by other
Participants. Furthermore,  it  is  prohibited  to  dismantle  the  booths  before  the  end  of  the  Event.
Therefore, participants shall vacate the booths no later than 14.00 on April 20, 2023.

16. Participants shall bear full responsibility for damage caused during the assembly and disassembly of
their booths, as well as those generated during the Event on 19 and April 20, 2023, resulting from
improper protection of the booth, its improper assembly or the use of inappropriate materials for its
construction. Furthermore, the Participants shall bear complete financial responsibility for any damage
and destruction caused on the premises of the Exhibition and Congress Center in Opole (CWK Opole)
and  reported  by  other  Participants  of  the  Event  and  caused  by  the  action  or  omission  of  the
Participants or their staff.  

17. Placement of non-standard elements of booth equipment (e.g., large-size machinery and equipment)
and items whose pressure exceeds 200 kg/1m2 requires the prior written approval of the Organiser.

18. All Event Participants are welcome to use the Exhibition and Conference Center (CWK Opole) parking
lot in Opole free of charge.

19. Participation in the Event is subject to the Participant's acceptance by the Organiser and payment
within seven days of registration in the Organiser's system. Payments should be made to the account:

AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp. j.

mBank Retail Banking BRE Bank SA

PL 61 1140 2004 0000 3102 5293 0305

with the note, Automotive CEE Day 2023 and the name of the Participant or Participants.

20. The price for participation includes the following:

• B2B  meeting  participant -  participation  in  Automotive  CEE  Day  on  April  19-20,  2023:
purchasing meetings, access to the exhibitor area and coffee breaks, lunch on both days and
participation in the banquet on April 19, 2023. 



• Exhibitor - participation in Automotive CEE Day on April 19-20, 2023: a 6 m2 booth, purchasing
meetings, access to the exhibitors' area, entry in  the conference catalogue and coffee breaks,
lunch on both days and participation in the banquet on April 19, 2023. 

21. The cost of attending the Event can be found at www.automotiveceeday.eu. 
22. The invoice for companies registered outside Poland will be issued with 23% VAT. 

23. Cancellation of participation in the Event must be sent in writing (electronically) under pain of nullity to
the email address review@automotivesuppliers.pl

24. The absence of the Participant during the Event, regardless of the reasons, is not the basis for the
Participant to claim a refund of the participation fee or booth rental.

25. It is forbidden for Participants to lay out and distribute any materials of an advertising nature (leaflets,
brochures,  etc.)  on  the  premises  of  the  Exhibition  and  Congress  Center  in  Opole  without  prior
agreement in writing with the Organiser, excluding the area of the stand of the Event Participant.

26. Participation in the Event does not include accommodation. 

27. The Organiser is not responsible for the property of the Participants that will be damaged, lost, stolen
or misplaced, and for damages caused by the Participants as well as for damages caused by the
occurrence of a force majeure event.

28. The Organiser reserves the right to reject the Participant's application without providing a justification.

29. The Organiser reserves the right to change the event's program and cancel it. Should the Event be
cancelled, the Participant will be refunded the purchase price paid by him for participation in the Event.

30. The Organiser is entitled to document the Event with  photos and audiovisual  materials (including
videos)  and  to  use  these  materials  on  its  websites  and  in  promotional  materials.  In  deciding  to
participate in the Event and sending the application, the Participant agrees to such actions of the
Organiser without the right to remuneration on this account. 

31. The Organiser is entitled to use the logos of Event Participants in marketing materials for the Event. 

**************************************************

1. Organizatorem Ósmego spotkania zakupowego pod nazwą Automotive CEE Day 2023 (Opole, 19-20
kwietnia 2023 roku) (dalej „Wydarzenie”) jest spółka AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska,
Orłowski  sp.j.,  z siedzibą w Warszawie, ul.  Staniewicka 14,   wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000761986,  NIP  5242644784,  REGON
141411604 (dalej „Organizator”).

2. Zgłoszenie  udziału  w  Wydarzeniu  następuje  wyłącznie  poprzez  wypełnienie  przez  Uczestnika
formularza online w jęz. angielskim, na stronie internetowej www.automotiveceeday.eu.

3. Uczestnik spotkania oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, a ich
podanie nie narusza praw osób trzecich.

4. Uczestnik  dokonujący  zgłoszenia  w  imieniu  osoby  trzeciej  oświadcza,  iż  został  przez  tę  osobę
umocowany do dokonania zgłoszenia w jej imieniu i dokonuje go w jej imieniu i na jej rzecz.

http://www.automotiveceeday.eu/
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5. Warunkiem uzyskania dostępu do platformy Automotive CEE Day jest dokonanie przez Uczestnika
pełnej i terminowej płatności na rzecz Organizatora oraz akceptacja Regulaminu Wydarzenia. 

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wynik  prowadzonych  przez  Uczestników  podczas
Wydarzenia  rozmów  zakupowych  jak  również  za  obecność  poszczególnych  Uczestników  na
Wydarzeniu.

7. Rolą  Organizatora  jest  zapewnienie  Uczestnikom platformy  służącej  umawianiu  spotkań  podczas
Wydarzenia  oraz  umożliwienia  im  osobistego  spotkania  w  jego  trakcie.  W  żadnym  wypadku
Organizator  nie  będzie  odpowiedzialnym  za  niezrealizowane  spotkania  lub  też  spotkania
niespełniające oczekiwań Uczestników. 

8. Maksymalna liczba spotkań przypadających na każdego Uczestnika w trakcie trwania Wydarzenia
wynosi  20.  Organizator  nie  gwarantuje  skuteczności  umawianych  spotkań  a  co  za  tym idzie  nie
zapewnia minimalnej ich liczby. Ich realizacja jest zależna wyłącznie od inicjatywy Uczestników i ich
wzajemnej woli realizacji umówionego spotkania. 

9. Organizator nie gwarantuje możliwości realizacji spotkań w jednym dniu trwania Wydarzenia lub ich
następowania bezpośrednio po sobie. Harmonogram spotkań poszczególnych Uczestników będzie
uzależniony od ich indywidualnych ustaleń. 

10. Organizator udzielając Uczestnikowi dostępu do platformy umożliwia mu zapoznanie się z danymi
innych Uczestników Wydarzenia. Uczestnicy otrzymują dostęp do swoich danych w celu umawiania
spotkań podczas Wydarzenia i nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w innym celu. 

11. Uczestnik ma prawo do pełnego zwrotu kosztów udziału w Wydarzeniu wyłącznie w terminie 30 dni od
dokonania wpłaty oraz z zastrzeżeniem, iż nie skorzystał on z dostępu do platformy i dostępu do
zgromadzonej na niej bazy danych Uczestników Wydarzenia. Na 30 dni przed terminem Wydarzenia
Uczestnik w przypadku rezygnacji z udziału będzie uprawniony do uzyskania zwrotu 20 % zapłaconej
ceny. Na 21 dni przed terminem Wydarzenia Uczestnik traci prawo do zwrotu zapłaconej ceny. 

12. W przypadku zalogowania się przez Uczestnika do platformy i skorzystania z dostępu do bazy innych
Uczestników Wydarzenia, w przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu traci on prawo do zwrotu
ceny zakupu.

13. Wykorzystanie udostępnionych na platformie danych innych Uczestników w celach innych niż te, dla
których  zostały  one  udostępnione,  pomimo  dokonania  przez  Organizatora  zwrotu  ceny  zakupu
stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14. Organizator  zastrzega sobie prawo weryfikacji  Uczestników wydarzenia,  m.  in.  pod względem ich
konkurencyjności  wobec  Organizatora,  a  w  przypadku  stwierdzenia  konfliktu  interesów,  odmowy
udziału w Wydarzeniu lub jego ograniczenia wyłącznie do dostępu do spotkań B2B, o których mowa
poniżej. Za podmiot konkurencyjny uznaje się w szczególności podmiot organizujący konferencje i
imprezy w tej samej co Organizator branży.

15. Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania stoiska w dniu 19 kwietnia 2023 roku w godzinach od
7:00  do  9:00.  Po  tym  czasie  zakazane  jest  prowadzenie  jakichkolwiek  prac  mających  na  celu
przygotowanie  stoiska  a mogących utrudnić  korzystanie  z  Wydarzenia  przez innych Uczestników.
Zabrania się demontażu stoisk przez zakończeniem Wydarzenia. Uczestnicy zdają stoiska nie później
niż o godz. 14.00 w dniu 20 kwietnia 2023 roku.



16. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie montażu i demontażu
stoisk,  jak również powstałe  w czasie  trwania  Wydarzenia  w dniach 19 i  20 kwietnia  2023 roku,
wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia stoiska, jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania
do jego budowy nieodpowiednich materiałów. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
za  jakiekolwiek  szkody  i  zniszczenia  spowodowane  na  terenie  Centrum  Wystawienniczo-
Kongresowego  w  Opolu  oraz  zgłoszone  przez  innych  Uczestników  Wydarzenia,  a  wywołane
działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub jego personelu.  

17. Rozmieszczenie  niestandardowych  elementów  wyposażenia  stoisk  (np.  maszyn  i  urządzeń
wielkogabarytowych) oraz przedmiotów, których nacisk przekracza 200 kg/1m2 wymaga uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

18. Wszyscy  Uczestnicy  Wydarzenia  mają  możliwość  bezpłatnego  skorzystania  z  parkingu  Centrum
Wystawienniczo-Konferencyjnego w Opolu.

19. Warunkiem  uczestnictwa  w  Wydarzeniu  jest  akceptacja  Uczestnika  przez  Organizatora  oraz
dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od dokonania rejestracji w systemie Organizatora. Wpłaty należy
dokonać na konto:

AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp. j.

mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA

PL 61 1140 2004 0000 3102 5293 0305

z dopiskiem, Automotive CEE Day 2023 i nazwisko Uczestnika lub Uczestników.

20. Cena za uczestnictwo obejmuje:

 Uczestnik spotkań B2B - udział w Automotive CEE Day w dniach 19-20 kwietnia 2023 r.: spotkania
zakupowe, dostęp do strefy wystawców oraz przerwy kawowe, lunch w obydwa dni oraz udział w
bankiecie w dniu 19 kwietnia 2023 r. 

 Wystawca - udział w Automotive CEE Day w dniach 19-20 kwietnia 2023 r.: stoisko 6 m2, spotkania
zakupowe, dostęp do strefy wystawców, wpis do katalogu konferencyjnego oraz przerwy kawowe,
lunch w obydwa dni oraz udział w bankiecie w dniu 19 kwietnia 2023 r. 

21. Koszty uczestnictwa w Wydarzeniu znajdują się  pod adresem www.automotiveceeday.eu. 
22. Faktura dla firm zarejestrowanych poza granicami Polski będzie wystawiona z 23 proc. VATem. 

23. Rezygnację z udziału w  Wydarzeniu należy przesłać w formie pisemnej (elektronicznej) pod rygorem
nieważności na adres mailowy: review@automotivesuppliers.pl

24. Nieobecność Uczestnika  podczas Wydarzenia,  niezależnie  od  jej  przyczyn,  nie  jest  podstawą do
żądania przez Uczestnika zwrotu należności za udział lub wynajęcie stoiska.

25. Zabrania  się  rozkładania  i  dystrybucji  przez  Uczestników jakichkolwiek  materiałów  o  charakterze
reklamowym (ulotki, foldery i in.) na terenie Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu bez
uprzedniego uzgodnienia tego w formie pisemnej z Organizatorem, z wyłączeniem obszaru stoiska
Uczestnika Wydarzenia.

26. Udział w Wydarzeniu nie obejmuje noclegów. 
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27. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  oraz  własność  Uczestników,  które  zostaną
uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników jak
również za szkody wywołane zaistnieniem zdarzenia o charakterze siły wyższej.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Uczestnika bez podania uzasadnienia.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia oraz do jego odwołania. W
przypadku  odwołania  Wydarzenia  Uczestnikowi  zostanie  zwrócona  zapłacona  przez  niego  cena
zakupu udziału w Wydarzeniu.

30. Organizator  jest  uprawniony  do  dokumentowania  Wydarzenia  za  pomocą  zdjęć  i  materiałów
audiowizualnych  (w  tym  filmów)  oraz  do  wykorzystywania  tych  materiałów  na  swoich  stronach
internetowych oraz w materiałach promocyjnych a Uczestnik decydując się na udział w Wydarzeniu i
wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na takie działania Organizatora bez prawa do wynagrodzenia z
tego tytułu. 

31. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania logotypów Uczestników Wydarzenia w materiałach
marketingowych dotyczących Wydarzenia.

Grudzień 2022 


