
                                      

 

 

Speed Business Networking – 01.10.2013 - 18.00 
 

Warunki udziału / Conditions de participation 
 

1. Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych udziałem firm (stowarzyszonych i 

niestowarzyszonych w CCIFP). 

2. Z każdej firmy zainteresowanej spotkaniem mogą wziąć udział maks. dwie osoby. 

3. W dniu spotkania, po przybyciu każdy z uczestników otrzyma indywidualny harmonogram 
rozmów. Organizator nie gwarantuje spotkania z firmami z branży, które uczestnik 
zaznaczył na formularzu zgłoszeniowym. 

 
4. Uczestnicy zostaną podzieleni na maks. 10-osobowe grupy. W każdej grupie dany 

uczestnik w ok. 2 minutowej wypowiedzi przedstawi się pozostałym członkom grupy. Po ok. 
20 minutach i wymianie wizytówek z uczestnikami danej grupy każdy z uczestników 
przejdzie do kolejnej grupy, zgodnie z przedstawionym na wstępie indywidualnym 
harmonogramem. 

  

5. Ilość grup, w których uczestnik będzie mógł przedstawić własną firmę uzależniona będzie od 
ilości zgłoszeń. 

 
6. Rozmówcy podzieleni zostaną na grupy utworzone na podstawie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego. 
 

7. Rozmowy prowadzone będą w języku polskim i/lub francuskim i/lub angielskim. 
 

8. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny dla osób z firm stowarzyszonych w CCIFP. Dla firm nie 
będących członkami CCIFP koszt udziału w wydarzeniu wynosi 200 PLN + 23% VAT za osobę 
(płatny przed wydarzeniem). Firma niestowarzyszona może wziąć udział w Speed Business 
Meetingu CCIFP tylko raz. 
 

9. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie 
wezmą udziału i nie odwołają go do dnia 27.09.2013, pobrana zostanie opłata regulacyjna 
w wysokości 200 PLN + 23% VAT. W przypadku osób z firm niestowarzyszonych, które nie 
wezmą udziału w spotkaniu i nie odwołają go do dnia 27.09.2013 opłata za wydarzenie nie 
będzie podlegać zwrotowi. 

 

*** 
 
 

1. Le Speed Business Networking est ouvert à toutes les sociétés intéressées (membres et non-
mebres de la CCIFP). 
 

2. Chaque société peut déléguer deux représentants au maximum pour ce rendez-vous. 



                                      

 

 
3. Chaque participant reçoit à l’arrivée un planing de rendez-vous inividuel. L’organisateur 

ne garantit pas les rdv avec toutes les sociétés des secteurs choisis dans le formulare 
d’inscription. 
 

4. Tous les participants sont divisés en groupes de max. 10 personnes. Au sein du groupe, 
chaque participant a env. 2 minutes pour présenter son offre et transmettre sa carte de 
visite. Une fois les 20 minutes écoulées, chaque participant rejoint un autre groupe de 10 
personnes selon son planning individuel de rendez-vous. 

 
5. Le nombre de séances dans différents groupes dépend du nombre de participants au total. 

 
6. Les groupes sont crées sur la base des souhaits des participants exprimés dans le formulaire 

d’inscription. 
 

7. Les présentations dans les groupes se feront en polonais et/ou francais et/ou anglais. 
 

8. La participation à cet événement est gratuite pour les membres de la CCIFP, pour les 
sociétés non-membres la participation est payante et s’élève à 200 PLN HT (à régler avant 
l’évenement). Une société non-membre peut prendre part au Speed Business Meeting de la 
CCIFP qu’une seule fois. 
 

9. L’annulation gratuite de participation à l’évenement est possible à condition de l’envoyer à 
la CCIFP par écrit avant le 27.09.2013. Après cette date, les frais d’annulation d’un 
montant de 200 PLN HT seront facturés aux sociétés membres. Les sociétés non-membres ne 
seront par contre pas  remboursées des frais d’inscriptions payés.   

 


