
 

1 
 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na wydarzenie Acceleration Day („Wydarzenie”) 
odbywające się w dniu 25.02.2017 r. w siedzibie Microsoft Polska, Al. Jerozolimskie 195A, 

02-222 Warszawa 
 

Organizatorem Wydarzenia jest ConfPower Sp. z o.o. (właściciel marki DotConnect) z siedziba ̨
w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493303 („Organizator”). 
 

1. Organizator zapewnia wybranym uczestnikom Wydarzenia („Uczestnicy”) zwrot części 
kosztów dojazdu na Wydarzenie w kwocie do 100,00 PLN brutto (słownie: sto złotych, 
0/100). 

2. Uczestnik wydarzenia („Uczestnik”) może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na 
Wydarzenie na podstawie zakupionych biletów lub na podstawie oświadczeń 
dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego na ten cel. 

3. W przypadku, gdy jednym samochodem podróżuje więcej niż jedna osoba, to koszt 
dojazdu zwracany jest jedynie właścicielowi pojazdu lub osobie, która zawarła z nim 
umowę użyczenia samochodu. Jednocześnie Uczestnik zyskuje prawo do zwrotu 
kosztów dojazdu na Wydarzenie w kwocie do 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta 
złotych, 0/100), jeżeli wskaże min. dwóch pozostałych Uczestników, z którymi 
podróżował, a w/w Uczestnicy spełnią warunki określone w pkt. 4 niniejszego 
Regulaminu. 

4. Koszt dojazdu samochodem per Uczestnik nie może przekraczać kosztu najtańszego 
przejazdu publicznymi środkami transportu (np. bilety kolejowe II klasy, bilety 
autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) na danej trasie. 

5. Zwrot kosztów dojazdu przewidziany jest dla 100 (słownie: stu) Uczestników, którzy: 
a. Zarejestrują swój udział w Wydarzeniu poprzez uzupełnienie formularza na 

stronie internetowej pod adresem: http://icaccelerationday.dotconnect.vc 
b. Potwierdzą swoje uczestnictwo w części szkoleniowej Wydarzenia poprzez 

zebranie trzech naklejek rozdawanych przez Organizatora na zakończenie 
każdej sesji szkoleniowej. 

c. W dniu 25.02.2017 r. przekażą Organizatorowi dokumenty niezbędne  
do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu na Wydarzenie, tj. wniosek o zwrot 
kosztów dojazdu na formularzu udostępnionym przez Organizatora wraz  
z kompletem oryginalnych biletów przejazdowych (tam i z powrotem). Ze 
względu na konieczność udostepnienia przez Uczestnika biletu powrotnego 
Organizatorowi, zaleca się zakup biletów w formie elektronicznej. 

d. W przypadku gdy liczba Uczestników uprawnionych do zwrotu kosztów pojazdu 
przekroczy 100 (słownie: sto) osób, o zwrocie kosztów decydować będzie 
kolejność  uzupełnienie formularza na stronie internetowej pod adresem: 
http://icaccelerationday.dotconnect.vc 

6. Rozliczenia dotyczące zwrotu kosztów dojazdu należy składać Organizatorowi w dniu 
Wydarzenia. 

7. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji, a także warunków 
opisanych w pkt. 4. niniejszego Regulaminu, Organizator zatwierdza wypłatę środków 
i dokonuje wypłaty w terminie do 30 dni od daty Wydarzenia. 



 

2 
 

8. Złożenie niekompletnych lub nieterminowo niezbędnych dokumentów, spowoduje 
niewypłacenie przez Organizatora zwrotu kosztów dojazdu. 

9. Organizator ma prawo sprawdzić wiarygodność danych przedstawionych przez 
Uczestników, prosząc o dodatkowe dokumenty lub weryfikując dane w odpowiednich 
instytucjach. 

10. Uczestnik, ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu, jest zobowiązany do respektowania 
zasad niniejszego Regulaminu. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator,  
a decyzja Organizatora nie podlega reklamacji. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2017 r. 
13. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku konieczności 

dostosowania go do wytycznych związanych z realizacją projektu. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu,  

z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą ̨ pozbawić ́ Uczestników ich praw nabytych na 
podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą ̨ dokonywane w formie aktualizacji 
oznaczonych data.̨ 

 
 
Wersja z dnia: 15.02.2017 r. 
 
  



 

3 
 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 
 
Ja niżej podpisany/a (imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu): 
 
 
…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
przedkładam następujące dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów za dojazd na 
wydarzenie Acceleration Day („Wydarzenie”) odbywające się w dniu 25.02.2017 r. w siedzibie 
Microsoft Polska, Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa: 
 
 
…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
Zwrot kosztów dotyczy przejazdu na trasie (stacja początkowa, stacja końcowa, ilość 
kilometrów) 
 
 
…………………………………………………………………….………..…………………………………………………………….... 
  
Środek transportu: prywatny samochód / PKS / PKP / BUS 
 
Dane do przelewu: 

 
Imię i nazwisko posiadacza konta:   
 
 

…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
Adres zameldowania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto): 
 
 

…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
Numer rachunku bankowego:    
 
 

…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
za podanie nieprawdy i/lub zatajenie prawdy grozi mi odpowiedzialność karna.    
 
 
Warszawa, 25.02.2017 r. 
………………………………………                                            …………………………………………............       
Miejscowość, dnia                                                                            Czytelny podpis Uczestnika 
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OŚWIADCZENIE O UŻYCIU PRYWATNEGO SAMOCHODU 
 
Ja niżej podpisany/a 
 
 
…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
niniejszym oświadczam, że przyjechałem/am) na wydarzenie Acceleration Day („Wydarzenie”) 
odbywające się w dniu 25.02.2017 r. w siedzibie Microsoft Polska, Al. Jerozolimskie 195A, 02-
222 Warszawa samochodem prywatnym (marka, model, numer rejestracyjny, pojemność 
silnika, rodzaj paliwa), którego jestem właścicielem / z którego właścicielem zawarłem 
odpowiednią umowę użyczenia pojazdu: 
 
 
…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
Podróż odbyłem łącznie z następującymi uczestnikami Wydarzenia: 
 
 
…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
 
 
Tym samym proszę o zwrot  poniesionych kosztów w wysokości: 
 
 
…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………....  
 
 
 
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
za podanie nieprawdy i/lub zatajenie prawdy grozi mi odpowiedzialność karna. 
 
 
Warszawa, 25.02.2017 r. 
………………………………………                                            …………………………………………............       
Miejscowość, dnia                                                                            Czytelny podpis Uczestnika 
 


