Regulamin Konferencji WUD Trójmiasto 2019
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i rejestracji w Konferencji
WUD
Trójmiasto,
która
odbędzie
się
w
Pomorskim
Parku
Naukowo-Technologicznym przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, dnia 16
listopada 2019 r.
2. Organizatorem konferencji jest Miłosława Cichosz de.fine ul. Beniowskiego 11a
80-382 Gdańsk.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie
konferencji i zobowiązuję się do zamieszczania na stronie aktualnych
informacji.
4. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez formularz on-line dostępny
pod adresem: Evenea.pl. Warunkiem zgłoszenia udziału w konferencji jest
nabycie biletu poprzez stronę Evenea.pl oraz zaakceptowanie niniejszego
regulaminu.
5. Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i
wideo. Uczestnik biorący udział w Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatorów, oficjalnych
partnerów i sponsorów utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w
materiałach informacyjnych i promocyjnych. Publikacja ta może nastąpić w
relacjach z konferencji , a także we wszelkich materiałach promocyjnych
dotyczących WUD Trójmiasto, uwzględniając informacje zawarte na stronach
internetowych, mediach i mediach społecznościowych, bez ograniczeń
czasowych.
6. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego wizerunku
powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować organizatora kanałem
elektronicznym, ale nie później niż 3 dni przed konferencją poprzez adres
e-mail: milka@wudtrojmiasto.pl.
7. Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca, terminu lub odwołania
konferencji gdy zaistnieją okoliczności od organizatora niezależne.
8. Uczestnik może odstąpić swój bilet umożliwiający udział w konferencji pod
warunkiem, że do 15 listopada poinformuje o tym fakcie elektronicznie na
adres kontakt@wudtrojmiasto.pl z informacją o imieniu, nazwisko i adresie
e-mail osoby, na rzecz której został przekazany bilet.

9. Uczestnik konferencji ponosi koszty dojazdu, noclegu i powrotu we własnym
zakresie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione
lub skradzione podczas Konferencji oraz podczas imprez towarzyszących.
11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
przepisów BHP i przeciwpożarowych w obiekcie, w którym odbywa się
konferencja oraz podczas imprez towarzyszących.
12. Reklamacje Uczestników powinny być zgłaszane listem poleconym z
potwierdzeniem nadania na adres Organizatora konferencji.
13. Reklamacje powinny być dostarczone nie później niż 3 dnia roboczego od dnia
zakończenia konferencji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
14. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem Centrum
Konferencyjnego
Pomorskiego
Parku
Naukowego-Technologicznego i
przestrzegania go.
15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora za wszelkie szkody i
straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni lub sprzętu
na terenie Centrum Konferencyjnego PPNT Gdynia.
16. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Centrum Konferencyjnego PPNT Gdynia
stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie
Uczesntik wydarzenia dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopię
uprzednio prześle na adres Organizatora. Uczestnik pokryje w całości koszty
usunięcia uszkodzeń w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
17. Uczestnik zgłaszający się do udziału w konferencji wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez organizatora jedynie na potrzeby
Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z
późniejszymi poprawkami).
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w
szczególności Kodeksu cywilnego (ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr
16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

