REGULAMIN KONFERENCJI „e-Quality Forum Warsaw 2017”
1. POSTANOWIENIA OGOLNE:
1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji „e-Quality Forum Warsaw 2017”
mają zastosowanie wobec Uczestnikow konferencji „e-Quality Forum Warsaw 2017”, ktora
odbedzie sie w dniach 05-06 października 2016 r., w Warszawie. Regulamin okresla warunki
uczestnictwa w Konferencji, płatnosci oraz zasady organizacyjne, a w tym prawa i obowiązki
Uczestnikow.
1.2. Organizatorem konferencji jest firma e-Quality Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach przy
ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice, NIP: 634-289-69-13, REGON: 367314056.
1.3. Ilekroć w niniejszych ogolnych warunkach wystepują ponizej zdefiniowane pojecia,
nalezy je rozumieć w sposob nastepujący:
a) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konferencji;
b) Organizator – oznacza firme e-Quality Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej
103, 40-568 Katowice, NIP: 634-289-69-13, REGON: 367314056.
c) Konferencja – oznacza konferencje branzowo-biznesową pod nazwą e-Quality Forum
Warsaw 2017, ktora odbedzie sie 05-06 października 2017r., w Warszawie.
d) Centrum Konferencyjne - należy przez to rozumieć Centrum Konferencyjne Villa Foksal, ul.
Foksal 3/5, w Warszawie, w którym odbywać się będą sesja inauguracyjna oraz panele
dyskusyjne.
e) Bankiet - należy przez to rozumieć wieczorny bankiet, odbywający się 5 paździetnika
w restauracji Belvedere, Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, w Warszawie.
f) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowosci prawnej uczestnicząca w Konferencji po uprzedniej rejestracji zgłoszenia udziału
w Konferencji oraz dokonaniu płatności;
1.4. Konferencja zaplanowana jest na 05 oraz 06 października. Szczegołowy harmonogram
Konferencji wraz z jej programem oraz listą partnerow i prelegentow znajduje sie na stronie
internetowej Organizatora, pod adresem: www.e-qualityforum.eu
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji.
2. ZASADY UCZESTNICTWA:
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja uczestnika.
2.2. Rejestracja udziału w Konferencji jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Organizatorem
na uczestnictwo w Konferencji. Rejestracja udziału oznacza rowniez akceptacje postanowień
niniejszego Regulaminu, a takze powstanie zobowiązania do dokonania płatnosci za wybrany
typ uczestnictwa. Przed dokonaniem rejestracji kazdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać
sie z trescią niniejszego Regulaminu.
2.3. Opłata za udział w Konferencji uzalezniona jest od wybranego rodzaju uczestnictwa
i wynosi:
a) Uczestnictwo w konferencji – 543 zł netto (pięćset czterdzieści trzy złote netto). Obejmuje:
wstęp do Centrum Konferencyjnego, Welcome Pack, przerwy kawowe oraz lunch podczas
obu dni konferencji.
b) Uczestnictwo w konferencji oraz bankiecie – 987 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt
siedem złotych netto). Obejmuje: wstęp do Centrum Konferencyjnego, Welcome Pack,
przerwy kawowe oraz lunch podczas obu dni konferencji, a także wstęp na uroczysty bankiet.

2.4. Kody VIP – pula zaproszeń zawierająca kod VIP została rozdystrybuowana wśród
Partnerów wydarzenia zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umów zawieranych z
Partnerami. Kod należy wpisać podczas rejestracji. Wówczas koszt uczestnictwa zostanie
obniżony zgodnie z zapisami umów z Partnerem.
2.5. Do ceny netto wybranego rodzaju Biletu doliczony zostanie podatek VAT w stawce
obowiązującej w dniu dokonania zakupu Biletu.
2.6. Organizator uprawniony jest do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnicy
wyrazają zgode na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.
2.7. Rejestracja dokonywana jest drogą elektroniczną.
2.8. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz
koszty powrotu.
3. REKLAMACJE I ZWROTY:
3.1. Rezygnacja
a) W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w Konferencji po uprzedniej rejestracji,
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
b) Jezeli decydujesz sie na rezygnacje lub reklamacje poinformuj Organizatora stosownym emailem na adres: biuro@e-quality.eu
c) Reklamacja bedzie rozpatrzona w przeciągu 14dni.
3.2. Bezpłatna zmiana nazwiska osoby uczestniczącej w konferencji jest możliwa jedynie w
przypadku wysłania stosownego maila na adres Organizatora (biuro@e-quality.eu).
Organizator w ciągu 48 godzin odpowie na maila, co jest wiążącym i ostatecznym
stanowiskiem Organizatora. Informacja musi być dostarczona do Organizatora najpóźniej do
01.10.2017.
3.3. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn lezących po stronie Organizatora,
Uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu uiszczonej opłaty za uczestnictwo.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub miejsca, w ktorych odbedzie sie
Konferencja. W takiej sytuacji Uczestnicy nie są uprawnieni do ządania zwrotu uiszczonych
opłat za uczestnictwo. Organizator zobowiązany jest jednak poinformować wszystkich
Uczestnikow o zmianie miejsca lub terminu Konferencji co najmniej na 14 dni przed jej
rozpoczeciem.
3.5. Organizator ma prawo nie dopuscić Uczestnika do udziału w Konferencji, w przypadku
gdy nie uiscił on opłat.
3.6. Rejestracja Uczestnika w systemie płatnosci na stronie Konferencji www.equalityforum.eu i dokonanie płatnosci są rownoznaczne z wpisaniem go na liste Uczestnikow
Konferencji.
3.7. Rejestracja udziału w Konferencji oraz zgłoszenia Uczestnikow przyjmowane są od dnia
04. października 2017 r. Organizator zastrzega, ze liczba uczestnikow jest ograniczona. W
przypadku sprzedazy całej puli dostepnych miejsc Organizatorzy zobowiązują sie opublikować
stosowną informacje na stronie internetowej Organizatora.
3.8. Sposoby Płatnosci:
a) Płatnosciami na stronie opiekuje sie firma:
Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul.Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

b) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.
c) W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji
transakcji.
d) Dostępne formy płatności:
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- Płatności online
- Inne
4. ZASADY ORGANIZACYJNE ORAZ BEZPIECZENSTWO:
4.1.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstepu na Konferencje Uczestnikom:
a) nietrzeźwym, bedących pod wpływem alkoholu lub srodkow odurzających albo substancji
psychotropowych;
b) ktorzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrozenie dla innych Uczestnikow;
c) zachowującym sie agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposob stwarzającym zagrozenie
dla bezpieczeństwa innych Uczestnikow.
4.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione, zgubione lub
skradzione podczas Konferencji.
4.3.Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisow BHP i Ppoz
obowiązujących na terenie obiektu, w ktorym organizowana jest Konferencja,
a w szczegolnosci stosować sie do zaleceń personelu obiektu, w ktorym odbywa sie
Konferencja.
4.5.Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialnosć materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia w miejscu odbywania sie Konferencji.
4.6.Uczestnicy nie są uprawnieni do sporządzania zapisow video, głosowych, dźwiekowych
oraz fotograficznych z wystepow prelegentow oraz osob prowadzących Konferencje, chyba ze
Uczestnik otrzyma stosowną zgode. Uprawnienie takie przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
5.1.Rejestracja uczestnictwa w Konferencji stanowi jednoczesnie wyrazenie przez Uczestnika
zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika bedącego osobą fizyczną przez
Organizatora, jedynie na potrzeby związane z rejestracją uczestnictwa w Konferencji
(zawarcia umowy uczestnictwa), dokonania płatnosci oraz w celach marketingowych, na
zasadach wynikających z ogolnie obowiązujących przepisow prawa, a w tym w szczegolnosci
zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z poźniejszymi poprawkami).
5.2.Organizator zapewnia, ze kazdy Uczestnik jest uprawniony do uzyskania dostepu do
swoich danych osobowych oraz ma prawo ządania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniecia,
jezeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 –
tekst jednolity) albo są juz zbedne do realizacji celu, dla ktorego zostały zebrane. Wszelkie
ządania związane z ochroną danych osobowych nalezy przesyłać na adres: biuro@equality.eu

6. POSTANOWIENIA KONCOWE:
6.1. Przebieg konferencji zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu
audiowizualnego oraz fotograficznego. Przebieg Konferencji bedzie filmowany oraz
fotografowany.
6.2. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Konferencji jest rownoznaczne z wyrazeniem
przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjeć oraz wyrazeniem
przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyzsze ustalenia dotyczą
przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa
w Konferencji, oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgode na udzielenie wywiadu
przed kamerą bądź pozowanie do zdjecia. Uczestnik wyraza zgode na: rejestracje swojego
głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjeć i materiałow filmowych (w całosci bądź
w czesci) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Konferencji.
6.3.Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Konferencji
i materiałami zarejestrowanymi, w ktorych prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą
na Organizatora i mogą być wykorzystywane w sposob nieograniczony zarowno do celow
własnych oraz komercyjnych w kraju i za granicą na nastepujących polach eksploatacji:
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie,
wystawienie i wyswietlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierzawa,
rozpowszechnianie za pomocą Internetu.
6.4.Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01.07.2017 r.
6.5.Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu.
6.6.Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał bedzie własciwy sąd
powszechny.
6.7.Tresć Regulaminu dostepna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
http://www.e-qualityforum.eu

