Regulamin Uczestnictwa w wydarzeniu
Spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych: 20 SPIN
28-29 września 2022, Hotel Bania **** Thermal & Ski
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń online oraz warunki uczestnictwa
w Spotkaniu Projektantów Instalacji Niskoprądowych: 20 SPIN, zwanym dalej wydarzeniem.
2. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba czynna zawodowo w projektowaniu instalacji
niskoprądowych. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności zgłoszenia z
profilem uczestnika.
3. Uczestnikiem wydarzenia nie może być osoba będąca reprezentantem firmy o profilu
producent lub dystrybutor.
4. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 września 2022 w Hotelu Bania **** Thermal & Ski,
ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska.
5. Udział w wydarzeniu obejmuje: nocleg w pokoju dwuosobowym 28-29 września, wyżywienie
(obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe, śniadanie zgodnie z zakwaterowaniem), udział
w

części

merytorycznej,

udział

w

imprezach

towarzyszących,

pakiet

materiałów

konferencyjnych.
Udział jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w pełnym programie merytorycznym 20
SPIN.
6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.spin.lockus.pl
stanowi akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w 20 SPIN oraz Regulaminu Hotelu
Bania, (dostępny na stronie wydarzenia) oraz wyrażenie zgody przez Uczestnika na wszelkie
zobowiązania wynikające z Regulaminów.
7. Osoba trzecia przesyłająca formularz rejestracyjny i dokonująca zgłoszenia deklaruje, że
zgłoszeni uczestnicy zostali zapoznani z treścią Regulaminu Uczestnictwa 20 SPIN i
zaakceptowali jego treść oraz, że zostali zapoznani z treścią klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych umieszczonej pod formularzem
rejestracyjnym.
8. Zgłoszenia na wydarzenie można dokonać najpóźniej do 31 sierpnia 2022 poprzez
poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.spin.lockus.pl oraz
podanie zgodnych z rzeczywistymi danych firmy i osobowych.
9. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą użyte przy generowaniu faktur i innych
dokumentów płatniczych. Prosimy o podanie poprawnych danych.
10. Jeżeli osoba wypełniająca formularz wyrazi na to zgodę, dane w nim podane w postaci
imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, nazwy i adresu firmy zostaną udostępnione
Partnerom Spotkania.

11. Proces zgłoszenia na wydarzenie przebiega na warunkach określonych poniżej:
11.1.po poprawnym uzupełnieniu formularza Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty
e-mail na wskazany w formularzu adres automatyczną wiadomość „Twoje zgłoszenie
udziału w wydarzeniu – 20 SPIN”. W terminie do 9 września 2022 otrzyma Pan/Pani
ostateczne potwierdzenie uczestnictwa”. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest
jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Uczestnika w 20 SPIN,
11.2.w terminie do 9 września 2022 Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail na
wskazany w formularzu adres potwierdzenie: „Potwierdzenie Twojego udziału w
wydarzeniu – 20 SPIN”, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Uczestnika
w 20 SPIN.
12. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej:
12.1.rezygnacja możliwa jest wyłącznie drogą mailową na adres: spin@lockus.pl,
12.2.bezkosztowa rezygnacja możliwa jest w terminie do 19 września 2022,
12.3.w przypadku rezygnacji w terminie po 19 września 2022

lub w przypadku braku

uczestnictwa w 20 SPIN uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej
w wysokości 650 PLN netto + 23% VAT.
13. Uczestnik wydarzenia uprawniony jest do udziału w panelach organizowanych podczas 20
SPIN: główne panele merytoryczne, panele warsztatowe. Zgłoszenia udziału w panelach
warsztatowych należy dokonać po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia
„Potwierdzenie Twojego udziału w wydarzeniu – 20 SPIN”, o którym mowa w punkcie
11.2., zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej wiadomości. W związku z ograniczoną ilością
miejsc o udziale w panelach warsztatowych decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Uczestnik wydarzenia po przybyciu na miejsce Spotkania zobowiązany jest do stawienia się
niezwłocznie w recepcji konferencyjnej w celu akredytacji, pobrania szczegółowego planu
spotkania oraz identyfikatora.
15. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych na rozpowszechnianie swego wizerunku utrwalonego przez Organizatora na
zasadach podanych poniżej:
a) zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
b) zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na stronie
internetowej

i

mediach

społecznościowych

oraz

w

drukowanych

materiałach

marketingowych.
c) zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku do wszelkiego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
d) zgoda zezwala na zestawienie wizerunku z wizerunkami innych Uczestników wydarzenia
i Reprezentantów partnera Organizatora.

16. Niniejsza zgoda obejmuje zdjęcia i/lub filmy zawierające wizerunek Uczestnika wydarzenia
wykonane przez Organizatora jak i przez podmiot trzeci działający na zlecenie Organizatora.
Podczas części merytorycznej (na salach konferencyjnych i w części wystawienniczej) oraz
podczas części integracyjnej w trakcie 20 SPIN mogą przebywać wyłącznie osoby, które
zostały zakwalifikowane na listę uczestników i posiadają aktualny, imienny identyfikator
zamieszczony w widocznym miejscu. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną
wpuszczone do części obiektu, gdzie odbywa się 20 SPIN.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz
za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania,
za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym
wyrokiem.
18. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzań w obiekcie, w którym odbywa się
wydarzenie.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się wydarzenia oraz
do odwołania wydarzenia. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany.
20. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 603 302 747 oraz adresem email spin@lockus.pl.

