REGULAMIN PROJEKTU BIZNES1000
PREAMBUŁA
Spółka VIVE Biznes powstała w odpowiedzi na potrzebę łączenia partnerów biznesowych na
płaszczyźnie B2B (business-to-business) z wykorzystaniem koncepcji projektu BIZNES1000.
Projektu dążącego do spajania w sobie lojalności, relacji biznesowych, etyki i przejrzystość w
budowaniu biznesu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie BIZNES1000.
2. Projekt jest koordynowany przez spółkę VIVE Biznes sp. z o.o.
3. Projekt jest realizowany od 2.11.2012 r i swoim zasięgiem obejmuję całą Polskę.
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem i nadrzędnym zadaniem projektu BIZNES1000 jest:
a) pozyskiwanie partnerów do współpracy, ustalając szczególne warunków handlowe
dedykowane wyłącznie członkom projektu, przy wykorzystaniu skali wolumenu,
b) współdziałanie w zakresie obniżenia i zoptymalizowania kosztów w danej kategorii
zakupowej,
c) usługi wsparcia i doradztwa w zakresie programowym,
d) korelacji biznesowej pomiędzy członkami, uczestnikami i partnerami projektu,
e) opracowywaniu nowych koncepcji biznesowych, (start-up),

DEFINICJE
ADMINISTRATOR - VIVE Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
przy ul. Olszewskiego 6. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000442311, NIP 959-195-03-23, kapitał zakładowy: 1 200 000 pln.
BIZNES1000 – projekt, dający dostęp do towarów lub usług udostępnionych przez
Administratora, na warunkach korzystniejszych niż te oferowane przedsiębiorcom nie
będącymi członkami BIZNES1000,
PARTNER – firmy, chcące przystąpić do projektu BIZNES1000 oferując uczestnikom, rabaty,
zniżki, oferty wynegocjowane przez VIVE Biznes,
UCZESTNIK PROJEKTU BIZNES1000 – firma, przedsiębiorstwo, spółka, która dobrowolnie, chce
uczestniczyć w projekcie, korzystający z wielu, lub wybranych programów oszczędnościowych
uzyskując tym samym wymierne i przeliczalne korzyści dla swojej firmy,
FORMULARZ REJESTRACJI UCZESTNIKA – formularz na podstawie którego przedsiębiorca
deklaruje chęć przystąpienia do projektu BIZNES1000,
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Przedsiębiorca staje się uczestnikiem projektu BIZNES1000 z chwilą spełnienia następujących
warunków:
a) zarejestrowania na stronie https://biznes1000.pl/rejestracja-uczestnika/ lub wypełnienia i
odesłania skanem wersji papierowej formularza rejestracji uczestnika, (zał. 1 niniejszego
regulaminu),
b) uiszczenia opłaty rejestracyjnej, w wysokości 1.000 pln (słownie jeden tysiąc pln) ponoszonej
jednorazowo w momencie rejestracji. Wpłata następuje na podstawie faktury wystawionej
przez VIVE Biznes spółka z o.o, którą należy uregulować w terminie 30 dni od momentu
rejestracji,
2. Opłata nie podlega zwrotowi i wynika z tytułu akcji informacyjnych oraz przeprowadzania
negocjacji handlowych dla uczestników projektu.
3. Każdy uczestnik poprzez przystąpienie do projektu BIZNES1000 zapewnia, iż:
a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
b) deklaruje udział w projekcie przyjmując do wiadomości i akceptując fakt, iż informacje/dane
zawarte w przedstawionych w ramach projektu BIZNES1000 ofertach promocyjnych mają
charakter ściśle poufny i są dedykowane tylko i wyłącznie uczestnikom projektu, stanowiąc
tajemnicę przedsiębiorstwa, spółki VIVE Biznes, jak i Partnera projektu,
4. Odstąpienie od członkostwa/utrata członkostwa w projekcie BIZNES1000 następuje w
następujących przypadkach:
a) na pisemny wniosek uczestnika,
b) na wniosek Administratora w sytuacji:
- nieprzestrzegania Regulaminu Projektu BIZNES1000,
- udostępniania podmiotom konkurencyjnym informacji o przedstawionych ofertach,
procedurach i rozwiązaniach, stanowiących tajemnicę objętą klauzulą poufności,

c) odstąpienie od członkostwa i/lub utrata członkostwa nie uprawnia i nie powoduje zwrotu
opłaty o której mowa w pkt 1 (b),
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Administratora www.vivebiznes.pl
i jest dostępny dla uczestników projektu oraz przedsiębiorców deklarujących chęć do jego
przystąpienia.
3. Decyzje odnośnie zmian w Regulaminie podejmowane są przez Administratora lub na
podstawie wniosków uczestników zrzeszonych w projekcie BIZNES1000.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym
niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie
www.vivebiznes.pl o czym uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.
5. Regulamin po zmianie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej
Administratora.

