PODMIENKY ÚČASTI
SARIO Business Link- Slovenská kooperačná burza Košice 2017

I. Definícia pojmov
1. Organizátor: SARIO;
2. Podujatie: Slovenská kooperačná burza Košice 2017;
3. Miesto: Hotel Double Tree by Hilton, Košice;
4. Termín realizácie: 30.10.2017;
5. Termín registrácie účastníkov: 22. 6. 2017 – 16.10.2017;
6. Cieľ: bilaterálne rokovania medzi domácimi i zahraničnými subjektmi v odvetví
automobilového, strojárskeho, energetického priemyslu, informačných a komunikačných
technológií, logistiky, výskumu, vývoja a inovácií s cieľom nadviazať vzájomné
hospodárske kooperácie;
7. Domáci účastník: slovenský podnikateľský výrobný subjekt, resp. etablovaný
v Slovenskej republike a zaradený do Párovacieho programu bilaterálnych rokovaní so
zahraničnými spoločnosťami;
8. Zahraničný účastník: podnikateľský subjekt zo zahraničia – nákupca, zaradený do
párovacieho programu bilaterálnych rokovaní so slovenskými spoločnosťami;
9. Párovací program: propagácia účastníkov a individuálny výber partnerov v termíne
17.10. 2017 – 24.10. 2017 s cieľom zabezpečiť bilaterálne rokovania na mieste podľa
časového harmonogramu;
II. Organizátor podujatia
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava, Slovenská republika, E-mail: matchmaking@sario.sk;
Kontaktné osoby: Hladká Naďa; tel.č.: 02 582 60 321 (pre slovenské firmy);
Furjelová Miroslava; tel.č.: 02 582 60 190 (pre zahraničné firmy);
III. Prihláška účasti:
1. Účasť na Podujatí je dobrovoľná;
2. Domácim účastníkom Podujatia môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má záujem o prezentáciu svojej produkcie a aktívne rokovania s potenciálnymi
zahraničnými a domácimi partnermi. Podmienkou je, aby prioritne išlo o výrobnú
prevádzku etablovanú na území Slovenskej republiky v odvetví automobilového,
strojárskeho, energetického priemyslu, informačných a komunikačných technológií,
logistiky, výskumu, vývoja a inovácií s cieľom nadviazať vzájomné hospodárske
kooperácie;
3.
Zahraničným účastníkom podujatia môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá
má záujem o rokovania so Slovenskými výrobnými subjektmi z vyššie uvedených
odvetví s cieľom nadviazať kooperačné vzťahy v oblasti nákupu výroby alebo služieb,
resp. so záujmom o vytvorenie JV;
4. Podmienkou účasti na Podujatí je záväzné registrovanie sa účastníka formou
vyplnenia on-line prihlasovacieho formuláru;
5. Pri záväznej registrácií je účastník povinný poskytnúť o sebe pravdivé informácie,
ktoré sa následne budú používať pri komunikácií s ním;
6. V termíne od 17.10.2017 do 24.10.2017 do 24:00 hod. (párovací program) si
zaregistrovaní účastníci sami vyberú partnerov na B2B rokovania. Organizátor
nezodpovedá za štruktúru výberu partnerov;
7. Definitívnu garanciu zaradenia do párovacieho programu získa účastník až po
zrealizovaní riadnej registrácie v zmysle bodu III/4;
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8. Účastník je po riadnom záväznom registrovaní sa povinný zúčastniť sa Podujatia
v zmysle týchto podmienok účasti.
III.
Záverečné ustanovenia
1. Účastník súhlasí so zverejnením profilu jeho firmy na webovej stránke Organizátora
a prípadne aj Partnera podujatia;
2.
Účastník potvrdzuje, že zaslaním údajov v prihláške (registrácii) súhlasí so
spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so
zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov;
3. Účastník súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych
záznamov z tohto podujatia;
4. Účastník súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry
SARIO, bezplatným promovaním v portáli na podporu exportných a kooperačných
príležitostí, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem
o obchodnú spoluprácu;
5. Organizátor uverejní harmonogram a organizačné podmienky podujatia na webovej
stránke o Podujatí najneskôr 26.10. 2017, do 24:00 hod;
6. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zrušiť alebo presunúť termín konania
podujatia v prípade nízkeho počtu účastníkov, alebo z iných objektívnych dôvodov;
7. O zrušení sú Organizátori povinní informovať účastníkov najneskôr do 26.10.2017;
8. V prípade, že účastník zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý
porušuje autorské práva tretej strany, Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za
škody vzniknuté takýmto spôsobom;
9. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi účastníkom a Organizátormi sa riadia
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
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