Regulamin Konferencji DKBE 2017
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji Debata. Komfort. Budownictwo. Energia.
2017, w ramach której odbędzie się debata o roli komfortu wewnętrznego
i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym
organizowanej
przez
Lindab
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
w Wieruchowie, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowaną
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 43661, REGON: 810539628, NIP: 8520400158 (dalej "Lindab" lub "Organizator"),
która odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie
przy Alei Poniatowskiego 1 (dalej "Konferencja").

1.2.

Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") został zamieszczony na stronie www.dkbe2017.pl,
zwanej dalej „Stroną Internetową Konferencji” i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników
oraz prawa i obowiązki Lindab.

1.3.

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej poprzez
zamieszczenie ich na Stronie Internetowej Konferencji.

1.4.

Program Konferencji został zamieszczony na Stronie Internetowej Konferencji. Organizator
zastrzega możliwość wprowadzania zmian do programu Konferencji, przy czym tematyka
Konferencji pozostanie ta sama, tj. rola komfortu wewnętrznego i rozwiązania instalacyjne w
nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.

1.5.

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 z
późn. zm.).

1.6.

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

1.7.

Dane kontaktowe do Organizatora to:
e-mail: konferencja@dkbe2017.pl
e-mail: numer telefonu: 506-865-360
§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1.

Uczestnikiem konferencji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (dalej "Uczestnik").

2.2.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji może dokonać Uczestnik samodzielnie lub też osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
jako zgłaszająca pokrywa koszty udziału Uczestnika w konferencji (dalej "Zgłaszający").

2.3.

Z zastrzeżeniem §2.8 Regulaminu warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
a) zgłoszenie w terminie określonym w §2.5 Regulaminu uczestnictwa w Konferencji poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Konferencji
prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika oraz w wypadku gdy
koszty udziału Uczestnika w konferencji pokrywa Zgłaszający - danymi Zgłaszającego,

b) uiszczenie opłaty za udział Uczestnika w Konferencji, o której mowa w §3 ust. 1 Regulaminu
podczas dokonywania procedury rejestracyjnej lub podanie Kodu Zaproszenia, o którym
mowa w §3.2 Regulaminu z wejściówki specjalnej otrzymanej od Lindab.
Zgłoszenie, o którym mowa w lit a) które nie zostanie sfinalizowane w momencie rejestracji
w sposób określony w lit. b) zostanie anulowane.
2.4.

W wypadku gdy rejestracji dokonuje Zgłaszający, musi on posiadać zgodę Uczestnika na udział
w Konferencji oraz zgodę na przekazanie Lindab danych osobowych Uczestnika na potrzeby
dokonania procesu rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5.

Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa:
a) w dniu 5 października 2017 r. o godz. 9:00 (dla rejestracji płatnych),
b) w dniu 1 września 2017 r. o godz. 9:00 (dla posiadaczy wejściówek specjalnych zawierających
Kod Zaproszenia, o którym mowa w §3.2 Regulaminu).

2.6.

Z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia oraz - w wypadku gdy nie jest wykorzystywany Kod
Zaproszenia, o którym mowa w §3.2 Regulaminu - uiszczenia opłaty za uczestnictwo
w Konferencji między osobą dokonującą rejestracji uczestnictwa (tj. między odpowiednio
Uczestnikiem lub Zgłaszającym) a Organizatorem zawierana jest umowa o uczestnictwo
w Konferencji na warunkach opisanych w Regulaminie. Po zawarciu umowy Organizator na
adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnictwa w Konferencji prześlę wiadomość e- mail
potwierdzeniem prawa Uczestnika do uczestnictwa w Konferencji i numerem zgłoszenia.

2.7.

Koszt udziału w Konferencji Uczestnik pokrywa strona umowy o uczestnictwo
w Konferencji zawartej z Organizatorem - tj. odpowiednio Uczestnik lub Zgłaszający, przy czym
nie dotyczy to Uczestników, który zarejestrowali się używając Kodu Zaproszenia,
o którym mowa w §3.2 Regulaminu, którzy mogą uczestniczyć w Konferencji bez opłat. Koszt
pobytu w Warszawie i przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa samodzielnie.

2.8.

Liczba miejsc dla uczestników Konferencji jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc
Organizator odmówi rejestracji uczestnictwa nowym zgłaszającym. Odmowa rejestracji
następuje poprzez brak możliwości wysłania formularza rejestracyjnego poprzez Stronę
Internetową Konferencji.

2.9.

W dniu rozpoczęcia Konferencji konieczne jest okazanie przedstawicielom Organizatora
dokumentu ze zdjęciem i podanie numeru zgłoszenia celem weryfikacji uprawnienia do udziału
w Konferencji.

2.10. W dniu Konferencji Uczestnik otrzyma identyfikator umożliwiający udział w Konferencji.
2.11. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłaszający
zapewnia, że Uczestnik, którego zarejestrował do udziału w Konferencji będzie przestrzegał
niniejszego Regulaminu.
§ 3. Opłaty i wejściówki specjalne
3.1.

Z zastrzeżeniem §3.2 Regulaminu udział w Konferencji jest odpłatny. Wysokość opłaty
za uczestnictwo w Konferencji jest podana na Stronie Internetowej Konferencji. Wysokość
opłaty jest różna w zależności od terminu dokonania rejestracji.

3.2. Organizator może przekazywać wejściówki specjalne zawierające kod, który uprawnia - w ramach
dostępnej puli miejsc, tj. z zastrzeżeniem §2.8 Regulaminu - do jednorazowej rejestracji

uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji bez konieczności ponoszenia opłaty za udział w
Konferencji (dalej "Kod Zaproszenia"). Osoba, która otrzymała wejściówkę specjalną z Kodem
Zaproszenia, nie może przekazywać jej innym osobom do wykorzystania.
3.3.

W wypadku gdy nie jest wykorzystywany Kod Zaproszenia, brak uregulowania opłaty za udział w
Konferencji podczas rejestracji na Stronie Internetowej Konferencji powoduje nieważność
zgłoszenia.

3.3.

Sposób uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Konferencji jest podany na Stronie Internetowej
Konferencji. Dokonanie opłaty za Konferencję możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem
płatności elektronicznych. Opłaty za udział w Konferencji dokonać można poprzez system
płatności Przelewy24 dostępny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Organizator nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość usług świadczonych przez Przelewy 24.

3.4.

Organizator wystawi każdemu z Uczestników, który samodzielnie pokrył koszty uczestnictwa
rachunek fiskalny z tytułu uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Konferencji, a na jego prośbę
fakturę VAT. W wypadku gdy koszty udziału Uczestnika w Konferencji pokrywa Zgłaszający,
Organizator wystawi Zgłaszającemu fakturę VAT z tytułu poniesionej opłaty.
§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji. Zmiana danych uczestnika

4.1.

W przypadku rezygnacji Uczestnika lub Zgłaszającego z udziału w konferencji Organizator
zatrzyma całą opłatę za uczestnictwo w Konferencji, o której mowa w §3.1 Regulaminu.

4.2.

Uczestnik lub Zgłaszający ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż pierwotnie
zgłoszona. Zmiany danych Uczestnika można dokonać jednokrotnie najpóźniej do 30 września
2017 roku poprzez wysłanie informacji na adres konferencja@dkbe2017.pl Zmiana Uczestnika
następuje z chwilą przesłania przez Organizatora potwierdzenia zmiany danych Uczestnika.

4.3.

Uczestnik lub Zgłaszający który zawiera umowę z Organizatorem o uczestnictwie w Konferencji
jako konsument, tj. osoba fizyczna zamawiająca uczestnictwo w Konferencji w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od umowy o udział w Konferencji w ciągu 14
(czternastu) dni od zawarcia umowy, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Konferencji.

4.4.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §4.4 Regulaminu następuje w formie pisemnej. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór
oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Nr 827 z późn. zm.).

4.5.

Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności.
Jeżeli Uczestnik weźmie udział w Konferencji nie ma prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty za
udział w Konferencji.
§ 5. Odpowiedzialność Organizatora. Prawa Organizatora

5.1.

Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne
Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.

5.2.

Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie
Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu
czasowego i kolejności wystąpień.

5.3.

Zmiany w programie Konferencji nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń
finansowych wobec Organizatora.

5.4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, niezależnych od Organizatora. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez
uczestnika Organizator zwróci uczestnikowi w pełnej wysokości na wskazane przez uczestnika
konto bankowe.

5.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych
przez Uczestnika lub Zgłaszającego podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

5.6.

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

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z uczestnictwa w Konferencji, który
uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności znajduje się pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Organizator nie
zwraca opłaty za uczestnictwo w Konferencji.
§ 6. Odpowiedzialność Uczestnika
6.1.

Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również
stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń
przedstawicieli Organizatora oraz właściciela PGE Narodowy.

6.2.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
§7. Reklamacje

7.1.

Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji lub Zgłaszających wobec Organizatora powinny
być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby
Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail Organizatora podany na Stronie Internetowej
Konferencji.

7.2.

Reklamacje Uczestników Konferencji lub Zgłaszających mogą być zgłaszane nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej określonego terminu żadne
reklamacje nie będą rozpatrywane.

7.3.

Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji
i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji
podmiotowi składającemu reklamację.
§ 8. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności. Polityka "cookies".

8.1.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 922 z dnia 28 czerwca 2017
roku) jest Organizator.

8.2.

Organizator jako administrator danych osobowych ma prawo przetwarzać dane osobowe
Uczestników i Zgłaszających w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.
Dane osobowe Uczestników Konferencji i Zgłaszających przetwarzane są jedynie w celu
przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników oraz w celu dokonania

rozliczenia transakcji z tytułu opłat za uczestnictwo w Konferencji oraz ewentualnego
dochodzenia roszczeń względem Uczestnika lub Zgłaszającego.
8.3.

Uczestnikom i Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnik ma prawo zażądać usunięcia jego danych
osobowych, jednak w wypadku gdy żądanie takie składane jest przed datą odbycia Konferencji,
oznacza rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o której mowa w §4.1 Regulaminu.

8.4.

Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo
w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z
Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych Lindab.

8.5.

Na Stronie Internetowej Konferencji Organizator stosuje tzw. cookies („ciasteczka”), tj.
informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym korzystającego ze Strony
Internetowej Konferencji, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z
tego urządzenia końcowego.

8.6.

Stosowane przez Organizatora cookies są bezpieczne dla urządzenia Uczestnika i Zgłaszającego,
w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do ich urządzeń wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki cookies nie służą do
przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać
bezpośredniej identyfikacji korzystającego ze Strony Internetowej Konferencji oraz nie
wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym.

8.7.

Technika cookies jest stosowana w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryn
na Stronie Internetowej oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej Konferencji,
tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści, jak również dostarczania
personalizowanych treści reklamowych i mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na
witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników Strony
Internetowej Konferencji i tym samym podnosić jakość usług Organizatora.

8.8

Korzystający ze Strony Internetowej Konferencji ma możliwość samodzielnego określenia
warunków stosowania techniki cookies (możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików
cookies do swojego urządzenia, a także usunięcia plików cookies) i w każdej chwili może
wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień dotyczących
plików cookies może powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie Strony Internetowej
Konferencji.

§ 9. Postanowienia końcowe
9.1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

9.3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.07.2017 r.

