Regulamin konferencji i rejestracji

§1 Postanowienia ogólne

Konferencja Warsaw Inspire Toastmasters Conference zwana w dalszej części Regulaminu
Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Firmę Agata Banach Development ul.
Dembego 10/167, 02-796 Warszawa, NIP 946-25-16-010, REGON 361654839
zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i
obowiązują wszystkich Uczestników.

Uczestnikami Konferencji są członkowie Toastmasters International oraz osoby spoza Toastmasters
International, jak również inne osoby związane z organizacją konferencji oraz przedstawiciele
sponsorów.

W ramach Konferencji będą odbywały się sesje dydaktyczne, edukacyjne oraz konkurs mów
humorystycznych i odpowiedzi na gorące pytania.

Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: warsawinspire.pl

§2 Uczestnictwo w Konferencji

Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji oraz
uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez
Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowej pod adresem
www.warsawinspire.pl

Organizator przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji na adres elektroniczny podany w
formularzu rejestracyjnym w ciągu 5 dni.

Uczestnikiem jest osoba, która bierze udział w Konferencji lub prowadzi sesję edukacyjną z własną
prezentacją. Osoba prowadząca sesję edukacyjną musi zostać zakwalifikowana przez Komitet
Edukacyjny, a o czym będzie poinformowana przez Organizatora.

Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Termin nadsyłania Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego
warsawinspire.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej. Rejestracja
po tym terminie nie będzie możliwa.

Każdy Uczestnik może dokonać zakupu tylko jednego pakietu Early Bird.

Uczestnicy, którzy dokonali przelewu opłaty z tytułu wykupienia pakietu Early Bird po terminie
wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej, będą zobowiązani do zapłaty ceny
standardowej.

§3 Rezygnacja z udziału w Konferencji

1. Uczestnik po dokonaniu opłaty może odstąpić swoje miejsce osobie trzeciej, jeśli powiadomi
o tym fakcie organizatora, nie później niż do 15.10.2017.

Regulacja opisana w pkt. 1 nie dotyczy pakietu Early Bird.

§4 Opłaty

Wysokość opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji
pod adresem www.warsawinspire.pl
Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na
stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa,
bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Tylko dokonanie opłaty w terminie wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej
gwarantuje miejsce na Konferencji.

§5 Reklamacje

Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą
elektroniczną na adres: warsawinspire@gmail.com nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni.

§6 Zasady organizacyjne oraz bezpieczeństwo

Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku
utrwalonego podczas Konferencji oraz materiałów warsztatowych jego autorstwa. Organizator
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Konferencji sesji fotograficznych. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku oraz
materiałów warsztatowych. Będą one wykorzystywane w celach marketingowych, na stronie
warsawinspire.pl oraz rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, twitter).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących
na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, a w szczególności stosować się do
zaleceń personelu obiektu, w którym odbywa się Konferencja.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencje Uczestnikom:

a) nietrzeźwym, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji
psychotropowych,

b) którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych Uczestników.

§7 Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora,
Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta
bankowe.

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły
wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania
lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług
dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument. W przypadku sporów, których
stroną jest konsument, konsument ma również możliwość korzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zdanie poprzedzające nie stanowi umowy o
mediację ani zgody Organizatora na mediację, o którą wniósł konsument. Konsument może wytoczyć
powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie
powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia
umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy.

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych
oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29
października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom, chyba że usługi
wybrane przez Uczestnika wymagają udostępnienia takich danych. Dane osobowe podane przez
Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji
pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie
stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
warsawinspire.pl

Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni
od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej warsawinspire.pl

