REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH POD MARKĄ „ITewolucja”

I. POSTANIOWIENIA OGÓLNE
1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:
Organizator – Podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie wydarzenia w ramach akcji „ITewolucja”.
Konferencja – Wydarzenie zorganizowane przez Organizatora w ramach akcji „ITewolucja”.
Uczestnik – Osoba uprawniona do wzięcia udziału w wydarzeniu zorganizowanym pod marką
„ITewolucja”.
2. Organizatorem konferencji prowadzonych w ramach marki „ITewolucja” jest firma SANSEC Poland
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prusa 2, NIP: 7010352299, KRS: 0000429238, REGON: 146270315,
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN.
3. Uczestnikiem konferencji jest osoba bądź podmiot, który dokona rejestracji w systemie on-line,
dostępnym na stronie www Organizatora, tj. http://itewolucja.pl oraz otrzyma wiadomość email od
Organizatora z potwierdzeniem uczestnictwa na konferencji.
4. Niniejsze przepisy stanowią integralną część zasad partycypacji w organizowanych konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Przesłanie zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Konferencji poprzez rejestrację na stronie www
Organizatora, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie za pomocą systemu on-line.
2. Nie jest możliwe zgłoszenie chęci uczestnictwa w inny sposób, niż opisany w ust . II pkt. 1
Regulaminu.
3. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
4. Podmiot uczestniczący może oddelegować maksymalnie dwóch Uczestników na jedną Konferencję.
5. Za pisemną zgodą Organizatora, możliwe jest zarejestrowanie większej liczby Uczestników przez
jeden podmiot.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, z uwagi na brak
miejsc lub rejestrację firmy oferującej rozwiązania konkurencyjne względem tematyki Konferencji lub
w zakresie oferowanych usług przez Organizatora.
III. ZASADY KONFERENCJI
1. Rejestracja on-line jest dezaktywowana w momencie osiągnięcia założonej przez Organizatora liczby
zarejestrowanych uczestników.
2. Zmiana osoby uczestniczącej w Konferencji z ramienia Uczestnika, jest możliwa maksymalnie na 48
godzin przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenie zmiany uczestnika może zostać dokonane
telefonicznie pod numerem 22 12 20 948 lub drogą mailową, pod adresem konferencje@sansec.com.

3. Podmiot Uczestniczący odpowiedzialny jest za wszelkie zniszczenia spowodowane przez
oddelegowanych Uczestników na terenie obiektu oraz przyległym do niego, w którym organizowana
jest konferencja.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników na terenie
obiektu, w którym odbywa się Konferencja, które mogą zostać skradzione, zgubione lub zniszczone.
5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i
przeciwpożarowych obiektu, w którym odbywa się Konferencja oraz instrukcji i poleceń organizacyjnotechnicznych przedstawiciela Organizatora lub przedstawiciela obiektu, w którym odbywa się
Konferencja.
6. Konferencja mają charakter pokazowo-szkoleniowy i nie stanowią oferty handlowej skierowanej do
Uczestników.
7. Organizator dba o odpowiednią oprawę, wysoki poziom organizacyjny oraz jakość organizowanych
Konferencji. Konferencje mają charakter szkoleniowy i mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy w
zakresie oferowanych przez Organizatora rozwiązań i usług oraz podtrzymanie dobrego wizerunku.
8. Na wypadek wykonania przez Organizatora materiałów, na których zostanie utrwalony wizerunek
Uczestnika (na zdjęciu lub filmie), Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez
Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych i
marketingowych, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób.
IV. PRZEBIEG KONFERENCJI
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia w czasie godziny rozpoczęcia konferencji, z
powodów od niego niezależnych oraz ewentualnych zmian w agendzie imprezy.
2. Uczestnicy konferencji mają możliwość podłączenia się do lokalnej sieci internetowej w celu brania
aktywnego udziału w prezentowanych rozwiązaniach.
3. W czasie ustalonych przerw w rozkładzie Konferencji, Uczestnikom zapewniany jest poczęstunek,
którego koszt w całości pokrywa Organizator.
4. Rzeczowe materiały reklamowe i informacyjne, rozdawane Uczestnikom podczas trwania
Konferencji, nie stanowią formy nakłonienia Uczestnika do nabycia prezentowanego produktu lub
rozwiązania i mają na celu podniesienie wizerunku Organizatora.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, informując o nich wszelkich
zainteresowanych, w tym także zarejestrowanych Uczestników, przed rozpoczęciem Konferencji, na
jaką została dokonana rejestracja.
3. Zgłaszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji, marketingowe oraz promocyjne na
zasadach wynikających z Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U.
Nr 133. Poz. 833 z późn. zm.).

4. 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).

