
Regulamin	  V	  Konferencji	  

I.	  Postanowienia	  ogólne	  

1.   V	  Konferencja	  zwana	  w	  dalszej	  części	  Regulaminu	  Konferencją,	  odbędzie	  się	  22	  lutego	  
2018	  roku	  w	  Warszawie	  w	  Brain	  Embassy,	  ul.	  Postępu	  15	  (zwanym	  w	  dalszej	  części	  
Obiektem).	  

2.   Organizatorem	  Konferencji	  jest	  Fundacja	  Humanites	  –	  Sztuka	  Wychowania,	  ul.	  
Nowogrodzka	  56/7,	  00-‐695	  Warszawa,	  NIP	  	  524-‐27-‐22-‐596,	  tel.	  +	  48	  22	  621	  90	  11,	  e-‐
mail:	  biuro@humanites.pl,	  zwana	  w	  dalszej	  części	  Organizatorem.	  	  

3.   Oficjalny	  serwis	  internetowy	  Konferencji	  znajduje	  się	  pod	  adresem	  www.humanites.pl.	  
4.   Konferencja	  dedykowana	  jest	  dla	  Liderów	  Biznesu.	  
5.   Niniejszy	  Regulamin	  jest	  dostępny	  w	  siedzibie	  Organizatora	  oraz	  na	  stronie	  internetowej	  

Konferencji.	  	  

II.	  Warunki	  uczestnictwa	  	  

1.   Warunkiem	  udziału	  w	  Konferencji	  jest	  przeprowadzenie	  rejestracji	  on-‐line	  oraz	  zakup	  
biletu.	  Odbywa	  się	  to	  poprzez	  stronę	  internetową	  Konferencji,	  	  z	  której	  nastąpi	  
przekierowanie	  na	  serwis	  Evenea,	  bądź	  bezpośrednio	  przez	  serwis	  Evenea.	  

2.   W	  czasie	  dokonywania	  rejestracji	  oraz	  zakupu	  biletu	  w	  formularzu	  należy	  podać	  
następujące	  informacje:	  imię,	  nazwisko,	  adres	  e-‐mail,	  telefon,	  stanowisko,	  nazwę	  firmy,	  
dane	  do	  faktury	  (jeśli	  dotyczy)	  oraz	  wyrazić	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  danych	  osobowych	  
przez	  Organizatora	  i	  upublicznienie	  wizerunku.	  

3.   Bilet	  oraz	  link	  do	  pobrania	  faktury	  zostaną	  przesłane	  mailem	  na	  adres	  e-‐mail	  podany	  w	  
formularzu	  (po	  dokonaniu	  płatności	  przez	  Uczestnika).	  	  

4.   Sprzedaż	  biletów	  na	  udział	  w	  Konferencji	  odbywa	  się	  do	  dnia	  21.02.2018	  r.	  włącznie.	  	  
5.   Ze	  względu	  na	  ograniczoną	  liczbę	  miejsc	  Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  

zakończenia	  sprzedaży	  biletów	  w	  dowolnym	  terminie	  w	  przypadku	  wyczerpania	  wolnych	  
miejsc.	  	  

III.	  Koszty	  uczestnictwa	  i	  płatności	  	  

1.   Organizator	  wyróżnia	  dwa	  typy	  uczestnictwa:	  indywidualne	  oraz	  rodzinne.	  	  
2.   Organizator	  wyróżnia	  następujące	  rodzaje	  biletów:	  

2.1.  Indywidualny	  (udział	  w	  Konferencji	  –	  dla	  1	  osoby)	  
2.2.  Rodzinny	  	  -‐	  dedykowany	  wyłącznie	  dla	  osoby	  kupującej	  bilet	  oraz	  jej	  

partnera/partnerki	  (udział	  w	  Konferencji	  –	  dla	  2	  osób)	  
3.   Koszt	  uczestnictwa	  w	  Konferencji	  uzależniony	  jest	  od	  typu	  uczestnictwa	  i	  jest	  on	  

następujący:	  
3.1.  Bilet	  indywidualny	  	  –	  1.968,00	  zł	  brutto	  
3.2.  Bilet	  rodzinny	  	  (dla	  2	  osób)	  –	  łączna	  cena	  2.952,00	  zł	  brutto	  /	  cena	  za	  1	  osobę:	  1.476	  

zł	  brutto	  

Fundacja	  Humanites	  promuje	  wspólny	  rozwój	  w	  rodzinie,	  w	  związku	  z	  czym	  bilety	  
rodzinne	  oferowane	  są	  	  w	  promocyjnej	  cenie.	  



4.   Wraz	  z	  dokonaniem	  opłaty	  za	  bilet	  Uczestnik	  upoważnia	  Organizatora	  do	  wystawienia	  
faktury	  VAT	  bez	  podpisu	  odbiorcy	  oraz	  wysłania	  jej,	  bądź	  linku	  do	  jej	  pobrania	  na	  adres	  e-‐
mail	  wskazany	  w	  formularzu.	  	  

IV.	  Rezygnacja	  z	  uczestnictwa	  	  

1.   Rezygnacja	  Uczestnika	  z	  udziału	  w	  Konferencji	  może	  nastąpić	  wyłącznie	  w	  drodze	  
oświadczenia	  przesłanego	  drogą	  elektroniczną	  lub	  listem	  poleconym	  na	  adres	  
Organizatora,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  I.2.	  niniejszego	  Regulaminu.	  	  

2.   Zgodnie	  z	  Ustawą	  z	  2	  marca	  2000	  roku	  O	  ochronie	  niektórych	  praw	  konsumentów	  oraz	  o	  
odpowiedzialności	  za	  szkodę	  wyrządzoną	  przez	  produkt	  niebezpieczny,	  Uczestnik	  może	  
zrezygnować	  z	  udziału	  w	  Konferencji	  bez	  podania	  przyczyny	  w	  ciągu	  14	  dni	  od	  daty	  
rejestracji	  i	  zakupu	  biletu.	  	  

3.   Organizator,	  w	  przypadku	  dokonania	  rezygnacji	  na	  warunkach	  określonych	  w	  ust.	  IV.2.	  
niniejszego	  Regulaminu	  zwraca	  uczestnikowi	  całość	  zapłaconej	  kwoty.	  	  

4.   W	  przypadku	  rezygnacji	  Uczestnika	  z	  udziału	  w	  Konferencji,	  w	  terminie	  późniejszym	  niż	  
14	  dni	  od	  daty	  rejestracji	  i	  zakupu	  biletu,	  zwrot	  wpłaconej	  kwoty	  następuje	  na	  poniższych	  
warunkach	  (decyduje	  data	  wpływu	  rezygnacji,	  o	  której	  mowa	  w	  ust.	  IV.1.	  niniejszego	  
Regulaminu):	  	  

a)	  	  rezygnacja	  złożona	  w	  terminie	  do	  19	  stycznia	  2018	  r.	  –	  zwrot	  pełnej	  opłaty,	  
b)	  	  rezygnacja	  złożona	  w	  terminie	  do	  5	  lutego	  2018	  r.	  –	  zwrot	  50	  %	  opłaty,	  
c)	  	  rezygnacja	  złożona	  w	  terminie	  po	  5	  lutego	  2018	  r.	  –	  Uczestnikowi	  nie	  przysługuje	  
prawo	  zwrotu	  opłaty.	  	  

5.   Uczestnik	  w	  każdej	  chwili	  może	  wyznaczyć	  na	  swoje	  miejsce	  innego	  Uczestnika	  
przesyłając	  informację	  droga	  elektroniczną	  na	  adres	  Organizatora	  wskazany	  w	  ust.	  I.2.	  
niniejszego	  Regulaminu.	  

V.	  Reklamacje	  	  

1.   Wszelkie	  reklamacje	  należy	  kierować	  w	  formie	  pisemnej	  listem	  poleconym	  na	  adres	  
Organizatora,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  I.2.	  niniejszego	  Regulaminu,	  w	  terminie	  7	  dni	  od	  
dnia	  zakończenia	  Konferencji.	  	  

2.   Reklamacje	  będą	  rozpatrywane	  przez	  Organizatora	  w	  terminie	  30	  dni	  od	  dnia	  ich	  
otrzymania,	  a	  odpowiedź	  na	  nie	  zostanie	  przesłana	  w	  formie	  pisemnej	  na	  adres	  wskazany	  
przez	  reklamującego.	  	  

VI.	  Organizacja	  i	  bezpieczeństwo	  	  

1.   Uczestnik	  Konferencji	  jest	  zobowiązany	  do	  przestrzegania	  zasad	  bezpieczeństwa,	  
przepisów	  BHP	  i	  przepisów	  przeciwpożarowych,	  jakie	  obowiązują	  na	  terenie	  Obiektu.	  	  

2.   Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  rzeczy	  Uczestników	  Konferencji,	  które	  
zostały	  zgubione,	  zniszczone	  lub	  skradzione	  w	  trakcie	  trwania	  Konferencji.	  	  

3.   Uczestnik	  Konferencji	  ponosi	  pełną	  odpowiedzialność	  materialną	  za	  dokonane	  przez	  
siebie	  zniszczenia	  i	  szkody	  w	  trakcie	  trwania	  Konferencji.	  	  

4.   Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  szkody	  wyrządzone	  Uczestnikowi	  będące	  
następstwem	  działań	  siły	  wyższej.	  Przez	  siłę	  wyższą	  rozumie	  się	  zdarzenie	  bądź	  



połączenie	  zdarzeń	  lub	  okoliczności,	  niezależnych	  od	  Organizatora,	  które	  zasadniczo	  
utrudniają	  lub	  uniemożliwiają	  wykonywanie	  zobowiązań	  Organizatora,	  a	  których	  
Organizator	  nie	  mógł	  przewidzieć	  ani	  im	  zapobiec	  lub	  przezwyciężyć	  poprzez	  działanie	  z	  
dochowaniem	  należytej	  staranności.	  	  

VII.	  Oświadczenie	  i	  zgody	  	  

1.   Uczestnik	  kupując	  bilet	  jednocześnie	  wyraża	  zgodę	  na	  nieodpłatne	  utrwalenie	  i	  
wykorzystanie	  swojego	  wizerunku	  przez	  Organizatora	  w	  całości	  i	  fragmentach	  –	  zgodnie	  z	  
ustawą	  z	  dnia	  04.02.1994	  r.	  o	  prawie	  autorskim	  i	  prawach	  pokrewnych	  (Dz.U.	  z	  2006	  r.	  Nr	  
90,	  poz.	  631,	  z	  późn.	  zm.)	  na	  potrzeby	  dokumentacji	  fotograficznej	  i	  filmowej	  z	  
wydarzenia	  dla	  celów	  działań	  promocyjno-‐informacyjnych	  związanych	  z	  działalnością	  
Organizatora.	  	  

2.   Uczestnik	  kupując	  bilet	  jednocześnie	  wyraża	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  swoich	  danych	  
osobowych	  dla	  potrzeb	  niezbędnych	  do	  realizacji	  Konferencji	  (zgodnie	  z	  Ustawą	  z	  dnia	  
29.08.1997	  roku	  o	  Ochronie	  Danych	  Osobowych;	  tekst	  jednolity:	  Dz.	  U.	  z	  2002r.	  Nr	  101,	  
poz.	  926	  ze	  zm.).	  Zgodnie	  z	  przepisami	  z	  Ustawy	  o	  ochronie	  danych	  osobowych,	  dane	  
osobowe	  uczestników	  są	  gromadzone	  i	  przetwarzane	  wyłącznie	  dla	  potrzeb	  organizacji	  
Konferencji.	  Administratorem	  danych	  osobowych	  jest	  Fundacja	  Humanites	  –	  Sztuka	  
Wychowania.	  	  

3.   Uczestnik	  Konferencji,	  który	  dokonuje	  rejestracji	  w	  ramach	  biletów	  rodzinnych	  
oświadcza,	  że	  ma	  prawo	  do	  dysponowania	  danymi	  osób	  rejestrowanych.	  	  

4.   Uczestnik	  Konferencji	  oświadcza,	  że	  dane	  i	  informacje	  zawarte	  w	  formularzu	  
zgłoszeniowym	  są	  zgodne	  z	  prawdą.	  	  

5.   Zarejestrowanie	  się	  jako	  Uczestnik	  Konferencji	  jest	  potwierdzeniem	  zapoznania	  się	  i	  
akceptacji	  postanowień	  niniejszego	  Regulaminu.	  	  

VIII.	  Postanowienia	  końcowe	  	  

1.   Organizator	  ustala	  program	  Konferencji	  oraz	  ma	  prawo	  dokonywania	  w	  nim	  zmian	  
także	  w	  dniu,	  w	  którym	  odbywa	  się	  Konferencja,	  w	  tym	  ma	  prawo	  do	  zmian	  rozkładu	  
czasowego,	  kolejności	  wystąpień	  i	  zmiany	  prelegentów.	  	  

2.   Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  zmiany	  terminu	  lub	  odwołania	  Konferencji	  z	  
istotnych	  przyczyn.	  W	  przypadku	  odwołania	  Konferencji	  Organizator	  dokona	  zwrotu	  
całości	  opłaty	  wniesionej	  przez	  Uczestnika.	  

3.   Wszelkie	  spory	  mogące	  wyniknąć	  z	  tytułu	  uczestnictwa	  w	  Konferencji	  będą	  w	  
pierwszej	  kolejności	  rozpatrywane	  na	  drodze	  polubownej.	  	  

4.   Organizatorowi	  przysługuje	  wyłączne	  prawo	  do	  wiążącej	  interpretacji	  Regulaminu.	  
5.   Niniejszy	  Regulamin	  wchodzi	  w	  życie	  z	  dniem	  jego	  publikacji	  na	  stronie	  internetowej	  

Konferencji.	  	  
6.   Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  zmiany	  niniejszego	  Regulaminu.	  Zmiany	  wchodzą	  

w	  życie	  z	  dniem	  opublikowania	  zaktualizowanej	  treści	  Regulaminu	  na	  stronie	  
internetowej	  Konferencji.	  WWW.OEES.PL	  	  

	  


