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REGULAMIN KLUBU ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 
 

§ 1 
 

1. „Klub Odpowiedzialnego Biznesu” zwany dalej Klubem, ma na celu zintegrowanie 
środowiska przedsiębiorstw z województwa lubelskiego poprzez zapewnienie 
płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń.  

2. Klub jest organizacją niezależną, nie posiadającą osobowości prawnej koordynowaną 
przez Elżbietę Fijołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Giełda Eventów 
Elżbieta Fijołek NIP: 7132919206 i REGON: 061408707. 

 
§ 2 

 
1. Celem Klubu jest : 

1) Wspieranie w  rozwoju lubelskich przedsiębiorców poprzez cykliczne spotkania, 
sprzyjające wymianie kontaktów i doświadczeń; 

2) współpraca i pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Członkami Klubu, 
Firmami Partnerskimi oraz zapraszanymi na spotkania Klubu Gośćmi; 

3) promowanie i prezentowanie osiągnięć i doświadczeń członków Klubu i firm 
Partnerskich w mediach społecznościowych oraz serwisie: www.gielda-eventow.pl  

4) promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 

§ 3 
 

1. Formy działalności Klubu: 
1) cykliczne spotkania członków Klubu, Partnerów oraz zaproszonych Gości 
2) organizowanie spotkań rozrywkowo – integracyjnych dla Członków Klubu  
3) spotkania w firmach - wymiana doświadczeń 
4) promowanie firm i ich osiągnięć na portalach internetowych (www.gielda-

eventow.pl, www.klubodpowiedzialnegobiznesu.pl)  oraz poprzez media 
społecznościowe (https://web.facebook.com/GieldaEventow/ oraz 
https://web.facebook.com/KlubOdpowiedzialnegoBiznesu/) 

5) prowadzenie serwisu informacyjnego http://klubodpowiedzialnegobiznesu.pl  
 

§ 4 
 

1.   Klub składa się z członków: 
1) Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 
2) Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 
3) Wspólników spółek osobowych 
4) Członków organów spółek kapitałowych 
5)  
6) Menedżerów i osób pełniących funkcje kierownicze w podmiotach wymienioncych 

w pkt 1 – 4. Osób reprezentujących Instytucje Otoczenia Biznesu.  
 
 
 
 

http://www.gielda-eventow.pl/
https://web.facebook.com/GieldaEventow/
https://web.facebook.com/KlubOdpowiedzialnegoBiznesu/
http://klubodpowiedzialnegobiznesu.pl/
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§ 5 
 

Warunkiem przyjęcia do Klubu jest: 
a) legitymowanie się przez zainteresowany przystąpieniem do Klubu podmiot dobrą i 

nieposzlakowaną  wśród przedstawicieli lokalnego biznesu;  
b) działanie zainteresowanego przystąpieniem do Klubu podmiotuna rzecz 

społeczności lokalnej i/lub aktywność w organizacjach biznesowych oraz 
pozarządowych, 

c) zawarcie na okres 12 miesięcy umowy członkowskiej z koordynującą działalność 
Klubu Elżbietą Fijołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Giełda 
Eventów Elżbieta Fijołek.. 

 
§ 6 

 
1. Członek ma prawo do: 

1) uczestnictwa w 12 cyklicznych, comiesięcznych spotkaniach Klubu z 
zastrzeżeniem § 8; 

2) wymiany kontaktów z innymi uczestnikami podczas spotkań Klubu; 
3) zapraszania Gości na spotkania Klubu nie będących Członkami Klubu 
4) odebrania dyplomu członkowskiego oraz zaprezentowania prezentacji 

debiutowej w trakcie I kwartału członkostwa  
5) komunikowania na cyklicznych spotkaniach Klubu ważnego dla członka Klubu 

wydarzenia,. 
6) otrzymywania bieżących informacji o edycjach Klubu poprzez: newsletter, SMS i 

kontakt telefoniczny. 
7) 2. Przekazanie informacji członkom Klubu o wydarzeniu, o którym mowa w pkt 

1 ppkt 5) możliwe jest jedynie po uprzednim ustaleniu czasu i sposobu 
prezentacji wydarzenia z osobami koordynującymi przygotowanie spotkania 
Klubu na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem Klubu 

§ 7 
 

Członek jest zobowiązany do:  
1) realizacji celów działania Klubu, poprzez aktywny udział w jego funkcjonowaniu 
2) terminowego opłacenia opłaty marketingowej z tytułu członkostwa 
3) dostarczenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy członkowskiej 

informacji o działalności reprezentowanego przez niego podmiotu  
orazoferowanych przez ten podmiot usługach w celu stworzenia profilu członka 
na stronie www.gielda-eventow.pl  

4) rzetelnego i terminowego wykonywania świadczonych usług wobec członków 
Klubu,ich Partnerów Biznesowych oraz podmiotów na rzecz których zostały 
zarekomendowane usługi członka Klubu;terminowanego regulowania 
należności względem podmiotów wymienionych w pkt 3; 

5) zgłaszania zaproszonych przez siebie Gości na spotkanie Klubu minimum 3 dni 
przed planowanym terminem spotkania Klubu; 

6) wyrażenia zgody na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie 
wizerunku, utrwalonego na fotografiach, filmach oraz w treści materiałów 
audiowizualnych wykonanych podczas spotkań Klubu. 

 

http://www.gielda-eventow.pl/
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§ 8 

 
1. Członkostwo ustaje na skutek:  

1) wygaśnięcia umowy członkowskiej, o której mowa  w § 5 lit c); 
2) nieprzestrzegania Regulaminu Klubu Odpowiedzialnego Biznesu. 

2. O ustaniu członkostwa z powodu określonego w pkt 1 ppkt 2) członek Klubu zostanie 
poinformowany drogą mailową przez Elżbietę Fijołek. Informacja o ustaniu 
członkowstwa będzie zawierała merytoryczne uzasadnienie. 

3. W przypadku ustania członkostwa z powodu nie przestrzegania Regulaminu Klubu 
Odpowiedzialnego Biznesu przed terminem określonym w umowie członkowskiej, 
uiszczona opłata marketingowa z tytułu członkostwa nie zostanie zwrócona. 
 

§ 9 
 
1. Każda osoba, nie będąca Członkiem Klubu może jednorazowo uczestniczyć w 

spotkaniu Klubu na podstawie: 
1) Otrzymanego zaproszenia od Członka Klubu  
2) Otrzymanego zaproszenia od Właściciela Giełdy Eventów oraz wyznaczonych 

przez niego osób 
3) Zakupienia biletu Gościnnego na stronie: 

http://klubodpowiedzialnegobiznesu.pl 
4) Rejestracji telefonicznej pod numerem +48 691 631 853 i opłacenia biletu na 

otrzymany po rejestracji numer rachunku bankowego (wpłata musi zostać 
dokonana minimum na 3 dni przed spotkaniem Klubu) 

2. Gościnne uczestnictwo w spotkaniu Klubu dla osób określonych w pkt 1 możliwe jest 
tylko jeden raz. 

3. W przypadku zakupienia kolejnego biletu Gościnnego na stronie  
http://klubodpowiedzialnegobiznesu.pl/jak-dolaczyc/ przez tą samą osobę – 
zakupiony bilet będzie unieważniony, a uiszczona kwota w całości zwrócona. 

4. Gościnne uczestnictwo w spotkaniu Klubu wiąże się ze zgodą na nieograniczone 
czasowo i terytorialnie wykorzystanie wizerunku, utrwalonego na fotografiach, filmach 
oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas spotkania Klubu.  

 
Regulamin obowiązuje od 2 stycznia 2018 roku. 
 
 
 

……………..…………………. 
Podpis Członka Klubu 

http://klubodpowiedzialnegobiznesu.pl/jak-dolaczyc/
http://klubodpowiedzialnegobiznesu.pl/jak-dolaczyc/

