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67TH INTERNATIONAL CONGRESS 

OF MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGY 

KRAKÓW 23-27 sierpnia 2021r.

Oferta dla Partnerów



ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM ICoMST ?

❑ Zaprezentuj swoją firmę czołowym naukowcom

i profesjonalistom biorącym udział w kongresie

❑ Współpracuj z największym na świecie stowarzyszeniem

zajmującym się nauką i technologią mięsną

❑ Rekrutuj i angażuj najzdolniejsze talenty w tej dziedzinie

❑ Zdobądź międzynarodowe uznanie swojej marki

❑ Zainwestuj w przyszłość swojej marki - zaprezentuj swój

produkt naukowcom i przedsiębiorcom z całego świata

❑ Nawiąż i wzmocnij długoterminowe relacje

z kluczowymi graczami w tej dziedzinie

Szanowni Państwo

W imieniu Sekretarza ICoMST mamy zaszczyt być gospodarzem

67th International Congress of Meat Science and Technology.

Od swojej pierwszej edycji w 1955 r. ICoMST stał się jednym

z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych

spotkań naukowców, profesjonalistów, podmiotów

gospodarczych i przedstawicieli organów legislacyjnych z branży

mięsnej, gromadząc ponad 550 uczestników z całego świata.

Kongres koncentruje się na prezentacji najnowszych wyników

w poszczególnych dyscyplinach naukowych, przeglądzie prac

i aktualizacji najnowszej wiedzy na temat mięsa jako żywności.



PODSTAWOWE INFORMACJE     PROGRAM
O KONGRESIE

❑ Nazwa
67TH INTERNATIONAL CONGRESS 
OF MEAT SCIENCE AND TECHNOLOGY 

❑ Termin
23-27 Sierpnia, 2021

❑ Miasto
Kraków 

❑ Miejsce konferencji
Hotel Metropolo by Golden Tulip, 
ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków

❑ Organizator:
Wydział Technologii Żywności

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Przewidywana liczba uczestników: 600

❑ Strona internetowa  http://icomst2021.com/

❑ Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego:

Dr inż. Marzena Zając, prof. UR 
marzena.zajac@ur.krakow.pl
Dr inż. Piotr Kulawik, prof. UR
piotr.kulawik@urk.edu.pl

❑ Sekretariat Kongresu: 
Symposium Cracoviense Sp.  z o.o.
Małgorzata Małek, icomst2021@symposium.pl
tel. 12 422 76 00

❑ Wykłady Plenarne
❑ Keynote Speeches
❑ Prezentacje ustne 

wybranych prac 
naukowych

❑ Sesja Plakatowa
❑ Sympozja/Sesje 

Satelitarne
❑ Spotkania/Warsztaty
❑ Wystawa firm
❑ Doctoral school-

szkolenia dla 
Doktorantów

❑ Targi pracy dla 
studentów, 
absolwentów, 
stypendystów 
z tytułem doktora

http://icomst2021.com/
mailto:marzena.zajac@ur.krakow.pl
mailto:piotr.kulawik@urk.edu.pl
mailto:icomst2021@symposium.pl


TEMATYKA                        KOMITET ORGANIZACYJNY

❑ Dobrostan zwierząt a dobrostan 
ludzi

❑ Innowacje w produkcji 
zwierzęcej

❑ Biologia tkanki mięśniowej
❑ Bezpieczeństwo i autentyczność 

w produkcji mięsa
❑ Nowe technologie 

przetwarzania mięsa
❑ Związki bioaktywne z mięsa i do 

mięsa
❑ Zarządzanie, robotyka 

i automatyzacja w 
przetwarzaniu mięsa

❑ Zrównoważony rozwój 
odpadów mięsnych -
zarządzanie i produkcja karmy 
dla zwierząt domowych 

❑ Tradycyjne produkty mięsne
❑ Trendy konsumenckie i redukcja 

marnowania żywności
❑ Jakość odżywcza mięsa, 

analogie mięsne i dostępne 
alternatywy

Przewodnicząca Komitetu: 
Dr inż. Marzena Zając, prof. UR

Członkowie:
Mgr inż. Paulina Guzik
Prof. dr hab. Stanisław Gwiazda
Dr inż. Ewelina Jamróz
Mgr inż. Magdalena Janik
Dr inż. Piotr Kulawik, prof. UR
Dr inż. Łukasz Migdał
Prof. dr hab. Inż. Władysław Migdał
Prof. dr hab. Edward Pospiech
Prof. dr hab. Wiesław Przybylski
Dr hab. Inż. Joanna Tkaczewska, 
Dr inż. Maria Walczycka
Dr hab. Ewelina Węsierska



PAKIETY PARTNERSKIE

Wartość świadczeń

powyżej € 35 000 

Dodatkowe korzyści dla Platynowego Partnera:

❑ 5 bezpłatnych rejestracji dla przedstawicieli 

Partnera (wstęp na kongres, wystawę, komplet 

materiałów, przerwy kawowe, lunche)

❑ 5 bezpłatnych rejestracji dla przedstawicieli 

Partnera (wstęp na wystawę firm)

❑ Informacje o Partnerze na stronie 

http://icomst2021.com/

❑ Logo Partnera wraz z tytułem na Sali Plenarnej

❑ Banner z logo Partnera  w miejscu Rejestracji 

❑ Logo Partnera wyświetlane w salach 

konferencyjnych przed rozpoczęciem sesji 

oraz w trakcie przerw

❑ 5 zaproszeń na  Gala Dinner

❑ 5 zaproszeń na Welcome Reception

Wartość świadczeń 

powyżej€ 20 000 

Dodatkowe korzyści dla Złotego Partnera:

❑ 3 bezpłatne rejestracje dla przedstawicieli 

Partnera (wstęp na kongres, wystawę, 

komplet materiałów, przerwy kawowe, 

lunche)

❑ 3 bezpłatne rejestracje dla przedstawicieli 

Partnera (wstęp na wystawę firm)

❑ Informacje o Partnerze na stronie 

http://icomst2021.com/

❑ Logo Partnera wraz z tytułem na Sali Plenarnej

❑ Banner z logo Partnera  w miejscu Rejestracji 

❑ Logo Partnera wyświetlane w salach 

konferencyjnych przed rozpoczęciem sesji 

❑ 3 zaproszenia na Gala Dinner

❑ 3 zaproszenia na Welcome Reception

Wartość świadczeń 

powyżej € 15 000 

Dodatkowe korzyści dla Srebrnego Partnera:

❑ 2 bezpłatne rejestracje dla przedstawicieli 

Partnera (wstęp na kongres, wystawę, 

komplet materiałów, przerwy kawowe, 

lunche)

❑ 2 bezpłatne rejestracje dla przedstawicieli 

Partnera (wstęp na wystawę firm)

❑ Informacje o Partnerze na stronie 

http://icomst2021.com/

❑ Banner z logo Partnera  w miejscu Rejestracji 

❑ Logo Partnera wyświetlane w salach 

konferencyjnych przed rozpoczęciem sesji 

❑ 2 zaproszenia na Gala Dinner

❑ 2 zaproszenia na Welcome Reception

Wartość świadczeń 

powyżej € 10 000 

Dodatkowe korzyści dla Brązowego Partnera:

❑ 1 bezpłatna rejestracja dla przedstawiciela 

Partnera (wstęp na kongres, wystawę, 

komplet materiałów, przerwy kawowe, 

lunche)

❑ 2 bezpłatne rejestracje dla przedstawicieli 

Partnera (wstęp na wystawę firm)

❑ Informacje o Partnerze na stronie 

http://icomst2021.com/

❑ Banner z logo Partnera  w miejscu Rejestracji 

❑ 1 zaproszenie na Gala Dinner

❑ 2 zaproszenia na Welcome Reception

PLATINUM GOLD

SILVER BRONZE

http://icomst2021.com/
http://icomst2021.com/
http://icomst2021.com/
http://icomst2021.com/


ŚWIADCZENIA PROMOCYJNE DLA PARTNERÓW

€ 15 000,00

€ 12 000,00

€  8 000,00

€  6 000,00

€  5 000,00

€ 12 000,00

€ 6 000,00

€ 6 000,00

€ 6 000,00

€ 3 000,00

€ 3 000,00

€ 3 000,00

€ 1 500,00

€ 5 000,00

€ 5 000,00

€ 5 000,00

€ 2 500,00

€ 5 000,00

€ 2 500,00

€ 1 500,00

€ 1 500,00

€ 1 500,00

€ 2 000,00

€ 2 000,00

Partner Kongresu Wirtualnego                                                                                                 

Firmowa Sesja Satelitarna/ Sympozjum w ramach sesji plenarnej (1,5 h) 

Firmowa Sesja Satelitarna/ Sympozjum w ramach sesji równoległej (1h)

Sponsor wykładu Keynote Speaker (40 minut)

Firmowy webinar (nagrany lub prowadzony online 

w trakcie konferencji, 40 minut)                           

Partner Gala Dinner - 26 sierpnia 2021 

Partner Welcome Reception Partner - 22 sierpnia 2021 

Partner BBQ - 23 Sierpnia 2021 

Partner Coctail Party - 24 Sierpnia 2021 

Partner Przerwy Kawowej (23 sierpnia 2021)

Partner Przerwy Kawowej (24 sierpnia 2021)

Partner Przerwy Kawowej (26 sierpnia 2021)

Partner Przerwy Kawowej/pół dnia (27 Sierpnia 2021) 

Partner Lunchu (23 sierpnia 2021)

Partner Lunchu (24 sierpnia 2021)

Partner Lunchu (26 sierpnia 2021)

Partner Transportu- Wycieczki techniczne & BBQ 

Reklama na torbach kongresowych

Reklama na smyczach do identyfikatorów dla uczestników kongresu

Reklama na długopisach dla uczestników kongresu 

Reklama na notatnikach dla uczestników kongresu

Koszulki z logo partnera dla obsługi kongresu

Reklama na dystrybutorach wody dla uczestników kongresu

Reklama na stanowisku ładowania telefonów komórkowych



ŚWIADCZENIA PROMOCYJNE DLA PARTNERÓW

€ 1 500,00

€ 1 500,00

€ 1 500,00

€ 1 000,00

€ 6 750,00

€ 4 500,00

€ 4 500,00

€ 3 000,00

€ 3 000,00

€ 1 750,00

€ 1 750,00

€ 1 500,00

€ 2 000,00

€ 1 500,00

€ 1 000,00

€  1 500,00

€ 750,00

€ 1 000,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 1 000,00

€ 1 000,00

Executive Lounge

Partner Strefy Relaxu

Partner Speaker's Ready Room

Apartament dla gości/Pokój Spotkań

Stoisko z zabudową (wariant podstawowy) 9 m2

Stoisko z zabudową (wariant podstawowy) 6 m2

Powierzchnia wystawowa bez zabudowy  9 m2

Powierzchnia wystawowa bez zabudowy 6 m2

Wirtualne stoisko

Partner Programu Kieszonkowego 

Partner Aplikacji Mobilnej 

Partner wirtualnej sesji plakatowej 

Sponsor nagrody Młodego Naukowca

Insert do teczki kongresowej - ulotka

Insert do teczki kongresowej - gadget

Reklama Partnera w programie/e-programie kongresu – 1strona 

Reklama Partnera w programie/e-programie kongresu – ½ strony

Partner WiFi Partner 

Powiadomienie informacyjno-promocyjne w aplikacji mobilnej 

Reklama w Aplikacji Mobilnej

Reklama Partnera w formie filmu Video

Mailing promocyjny 



Firmowa Sesja Satelitarna/ Sympozjum/Keynote 
Lecture/Webinar

Zapraszamy firmy i organizacje do organizowania Sesji 

Satelitarnych/ Sympozjów/Webinarów lub 

sponsorowania Keynote Lectures na wybrany temat 

w celu promocji produktów/badań/rozwiązań 

technologicznych firmy.

Program merytoryczny sesji/wykładu zatwierdzany 

będzie przez  Komitet Naukowy Kongresu.

Pakiet zawiera wynajem sali konferencyjnej 

z wyposażeniem (ekran, projektor, laptop),  email 

z zaproszeniem do zarejestrowanych uczestników

Korzyści:

❑ Reklama firmy wyświetlana 

w sali konferencyjnej podczas 

sesji sponsorowanej 

❑ Logo firmy wyświetlane na 

początku sponsorowanej sesji

❑ Logo Firmy i informacje o firmie 

zamieszczone w programie 

Kongresu/e-programie

❑ Webinar dostępny 1 miesiąc 

przed Kongresem, w trakcie 

Kongresu oraz 10 miesięcy po 

zakończeniu Kongresu na 

życzenie

Partner Gala Dinner 

Korzyści:

❑ Logo Partnera wydrukowane na 

zaproszeniach na Gala Dinner 

oraz menu

❑ Logo Partnera zamieszczone na 

stołach 

❑ Podziękowania dla Partnera 

podczas przemówienia 

otwierającego Gala Dinner 

(5 minut)
❑ Logo Partnera w programie/e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Wszystkie materiały przygotowane przez Partnera 

muszą być zatwierdzone przez Organizatora

Partner Welcome Reception /Partner BBQ /Partner Coctail
Party 

Korzyści:

❑ Logo Partnera zamieszczone podczas Welcome 

Reception / BBQ / Coctail Party 

❑ Partner może umieścić roll-up lub inne promocyjne 

materiały firmowe w miejscu Welcome Reception / 

BBQ / Coctail Party

❑ Logo Partnera w programie/e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Wszystkie materiały przygotowane przez Partnera muszą 

być zatwierdzone przez Organizatora

Partner Przerwy Kawowej /Lunchu

Korzyści: 

❑ Logo Partnera zamieszczone na 

stołach z serwisem kawowym/ 

lunchem

❑ Partner może przygotować 

serwetki z logo firmy, umieścić roll-

up w miejscu serwowania posiłów

❑ Logo Partnera w programie/

e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na 

stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera

Wszystkie materiały przygotowane 

przez Partnera muszą być 

zatwierdzone przez Organizatora.

Partner Transportu – Wycieczki techniczne & BBQ

Korzyści:

❑ Logo Partnera zamieszczone na zagłówkach 

siedzeń w autobusach

❑ Logo Partnera w programie/e-programie 

Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera

Wszystkie materiały przygotowane przez Partnera 

muszą być zatwierdzone przez Organizatora



Torby Kongresowe/ Smycze do identyfikatorów / 
Długopisy/ Notatniki/ Koszulki dla Obsługi

Korzyści: 

❑ Logo Partnera zamieszczone na torbach 

kongresowych/smyczach/długopisach

❑ Logo Partnera w programie/e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Reklama na dystrybutorach wody

❑ Logo Partnera w programie/e-

programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone 

na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Wszystkie materiały 

przygotowane przez Partnera 

muszą być zatwierdzone przez 

Organizatora

Stoisko z zabudową (wariant podstawowy)

Korzyści:

❑ 2 bezpłatne wejściówki dla przedstawicieli Wystawcy 

❑ Zabudowa z oktanormy

❑ Podstawowe oświetlenie

❑ Fryz z nazwą i logo firmy

❑ Lada recepcyjna, stolik, 2 krzesła

❑ Sprzątanie powierzchni publicznych i przejść

❑ Logo Wystawcy w programie/e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Wystawcy

❑ Rozmiar stoiska: 3 x 2 m or 3 x 3 m

❑ Bezpłatne wirtualne stoisko 

Przestrzeń wystawowa

Korzyści:

❑ 2 bezpłatne wejściówki dla przedstawicieli 

Wystawcy 

❑ Sprzątanie powierzchni publicznych i przejść

❑ Logo Wystawcy w programie/e-programie 

Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Wystawcy

❑ Wymiary powierzchni: 3 x 2 m or 3 x 3 m

❑ Bezpłatne wirtualne stoisko

Stanowisko ładowania telefonów komórkowych
Korzyści:

❑ Logo Partnera zamieszczone na stanowisku 

ładowania telefonów

❑ Logo Partnera w programie/e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Wszystkie materiały przygotowane przez Partnera 

muszą być zatwierdzone przez Organizatora

Wirtualne stoisko

Korzyści:

❑ Projekt stoiska 3D dostosowany do 

brandingu firmy (możliwość 

skorzystania z istniejącego szablonu 

lub stworzenia własnego projektu)

❑ Filmu promocyjny firmy ( film powinien 

być osadzony na YouTube/Vimeo lub 

innym źródle video)

❑ Materiału do pobrania w postaci pliku 

pdf

❑ Link do strony firmy

❑ Link do portali społecznościowych

❑ Link do Sesji 

Satelitarnej/Sympozjum/Warsztatu 

sponsorowanego przez firmę ( jeśli 

dotyczy)

❑ Live Chat

❑ Wirtualny pokój spotkań 1:1

Korzyści:

❑ Logo Partnera zamieszczone na dystrybutorach 

wody

❑ Możliwość dostarczenia kubków

z logo firmy i umieszczenia ich przy dystrybutorach 

❑ Logo Partnera w programie/e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu z 

linkiem do strony Partnera 

Wszystkie materiały przygotowane przez Partnera muszą 

być zatwierdzone przez Organizatora

Executive Lounge / Strefa Relaksu / Speaker’s Ready 

Room / Apartament gościnny/Pokój Spotkań
Korzyści:

❑ Logo Partnera lub jego nazwa zostaną 

zamieszczone na oznakowaniu danego 

pomieszczenia

❑ Możliwość zamieszczenia roll-up

Partnera i innych promocyjne 

materiałów w tym pomieszczeniu



Partner Aplikacji Mobilnej

Korzyści:

❑ Logo Partnera na stronie głównej  Aplikacji Mobilnej

❑ Baner promocyjny w programie z linkiem do strony 

Partnera

❑ 2 powiadomienia „Push Notifications” wysłane do 

wszystkich uczestników przez aplikację

❑ Logo Partnera w programie/e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

❑ Logo Partnera w programie/e-

programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na 

stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Sponsor nagrody

Młodego Naukowca

Korzyści:

❑ Podziękowania od 

przewodniczącego Sesji dla 

Sponsora 

❑ Logo  Sponsora wraz z 

przyznanym tytułem w  

programie/e-programie Kongresu

Inserty 

Korzyści:

❑ Jedna ulotka ( max. Format A4) lub broszura lub 

gadżet przekazany przez firmę zamieszczony w 

teczkach uczestników kongresu

Partner WiFi

Korzyści

❑ Logo i nazwa Partnera na landing page Wi-Fi

Powiadomienie informacyjno-

promocyjne w aplikacji mobilnej 

„Push Notification”

Korzyści:

1 Powiadomienie „ Push Notification”

wysłane do wszystkich uczestników 

przez aplikację

Reklama w Aplikacji Mobilnej
Korzyści:

Baner promocyjny w programie lub 

w wykazie prelegentów z linkiem do 

strony firmy

Reklama Partnera w formie filmu Video
Wyświetlenie filmu reklamowego firmy na ekranach przy 

salach konferencyjnych

Wyświetlenie filmu reklamowego firmy na platformie 

kongresu podczas przerw między sesjami

❑ Logo Sponsora zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Reklama w Programie/e-programie 

Korzyści

❑ 1 cała strona / ½ strony kolorowej reklamy firmy 

zamieszczona w programie/e-programie

Partner Kongresu Wirtualnego

Korzyści:

Logo Partnera oraz informacje o jego wsparciu 

zamieszczone na platformie kongresu

Logo Partnera wraz z przyznanym tytułem w  

programie/e-programie Kongresu

Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Partner Programu kieszonkowego

Korzyści

❑ Logo Sponsora wraz z przyznanym tytułem 

w kiszonkowym programie

❑ Logo Partnera w programie/e-programie Kongresu

❑ Logo Partnera zamieszczone na stronie Kongresu 

z linkiem do strony Partnera 

Partner Wirtualnej Sesji Posterowej

Korzyści:

❑ Logo Partnera wyświetlone na stronie głównej 

każdego e-posteru

Mailing promocyjny: 
Korzyści:

Dedykowany jednorazowy mailing 

promocyjny do zarejestrowanych 

uczestników



PODSTAWOWE REGULACJE
1. Zawarcie umowy. Partner/Wystawca, wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy 

(elektronicznie), zawiera umowę na zamówione w formularzu usługi. 

2. Wystawa firm. 

Podpisując formularz zgłoszeniowy Partner / Wystawca akceptuje regulamin bezpieczeństwa 

zarówno organizatorów, jak i Metropolo Hotel By Golden Tulip Kraków. Przestrzeń przeznaczona na 

wystawę musi mieć wielkość i kształt uzgodniony z Organizatorami. Wszelkie zmiany muszą być 

zatwierdzone przez Organizatorów. Aktywność wystawowa Partera/Wystawcy nie może wykraczać 

poza przydzieloną mu przestrzeń wystawową. Przejścia, drogi ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne, 

gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe nie mogą być blokowane/zasłaniane przez stoisko firmy. 

3. Zobowiązania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w majątku 

Wystawcy, w tym między innymi utratę lub zniszczenie mienia, powstałe w trakcie Wystawy, a także 

podczas zabudowy i demontażu stoisk.

Partner/Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone w miejscu 

Wystawy podczas instalacji i demontażu wyposażenia stoisk oraz podczas Wystawy.

Partner/Wystawca ma obowiązek zdemontować i uprzątnąć stoisko w uzgodnionym terminie oraz 

zwrócić wszystkie wynajęte meble i wyposażenie. 

4. Reklamy, materiały reklamowe i promocyjne. Pliki do druku, zgodne ze specyfikacją należy 

dostarczyć Organizatorom w określonym terminie. Materiały przygotowane przez samego 

Partnera/Wystawcę muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Organizatora i dostarczone na 

miejsce w wyznaczonym terminie.

5. Warunki Płatności. Pierwsza rata (50 % całkowitej wartości zamówionych usług netto + 23% VAT) po 

podpisaniu umowy o współpracy/przyjęciu formularza zgłoszeniowego Partnera/Wystawcy

Druga rata (pozostała część kwoty) – do 15 maja 2021

Akceptujemy wyłącznie płatność przelewem na konto Kongresu

6. Warunki anulacji. W przypadku rezygnacji z usług po przyjęciu formularza zgłoszeniowego 

Organizatorzy pobierają opłatę za anulację w wysokości 50% w przypadku rezygnacji z usług w 

okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca i 100% w przypadku anulacji usług po 1 kwietnia 2021 r. Do 

wszystkich opłat za anulowanie zostanie doliczony podatek VAT. 

7. Dodatkowe regulacje: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych 

regulaminów, uzupełniających niniejszą politykę w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Dodatkowe 

przepisy obowiązują w momencie ich pisemnego doręczenia Partnerowi/Wystawcy. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszą polityką zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie 

spory będą rozstrzygane przed polskim sądem. 
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