REGULAMIN KONFERENCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. IV Krajowa Konferencja Nowych Rozwiązań dla Motoryzacji, zwana w dalszej części regulaminu
Konferencją, odbędzie się 8 - 9 czerwca 2017 roku w Hotelu Belweder, w Ustroniu.
2. Organizatorem Konferencji są Śląskie Centrum Szkoleniowe oraz FDP MAR, zwane dalej
Organizatorem.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i
obowiązują wszystkich Uczestników.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie www.sbo-konferencja.pl
2. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego
regulaminu.
3. Dodatkowo uczestnicy konferencji mają do wyboru udział w warsztatach.
4. Opłata konferencyjna w zależności od zgłoszenia obejmuje:
a. Udział w prelekcjach
b. Materiały konferencyjne
c. Lunch/przerwy kawowe
d. Nocleg
5. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz
koszty powrotu.
6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej
Konferencji www.sbo-konferencja.pl
7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty
za uczestnictwo na konto 14 1750 0012 0000 0000 3411 5915 maksymalnie do 30 kwietnia 2017r.
8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
9. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za
przyjmowane są w terminie do 5 maja 2017 r.

pośrednictwem

strony www.sbo-konferencja.pl,

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji (czyli
przed datą 23 maja 2017r.), organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaconej kwoty.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w czasie krótszym niż 14 dni, Organizator zastrzega sobie
prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
11. Zgłoszenie na Konferencję jednego uczestnika może zostać użyte przez inną, wskazaną przez niego
osobę, jeśli do dnia 12 maja zostaną o tym poinformowani Organizatorzy.
12. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi
przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa.
13. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora, które uniemożliwią
przeprowadzenie Konferencji, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% kosztów uczestnictwa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Aby wejść na sale, w których odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator
w widocznym miejscu.

IV. INFORMACJE O WYSTAWCACH
1. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych
wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.
2. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest
dobrowolne.
3. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego,
który kieruje wystawca do osób odwiedzających.

V. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas
Konferencji.
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących
na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

VI. INNE KWESTIE
1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań
i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe
ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas

uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy
uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
3. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie 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).
4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

