Regulamin
§1. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec uczestników konferencji, których
Organizatorem jest firma ARTSMART z siedzibą w Warszawie.
2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: ARTSMART Izabela Żylińska, ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, 01-773 Warszawa, NIP: 525-22942-16
Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na konferencję poprzez formularz online
dostępny na stronie internetowej www.inteligentnaenergetyka.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu, programu konferencji, jak
również jej odwołania.
4. W przypadku jakichkolwiek zmian Organizator zobowiązuje się do ich publikacji na stronie
internetowej danej konferencji.
5. Organizator ustala program konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian,
w szczególności zmian dotyczących rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
6. W przypadku odwołania konferencji Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym
fakcie uczestników środkami komunikacji elektronicznej (powiadomienie zostanie wysłane na
e-mail kontaktowy podany w formularzu zgłoszeniowym).
7. W ramach konferencji, każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi Organizator zapewnia:
a. udział we wszystkich prelekcjach,
b. imienny identyfikator uczestnictwa,
c. pakiet materiałów konferencyjnych,
d. dostęp do przerw kawowych,
e. lunch.
8. Zarejestrowanie uczestnictwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
9. Firma (osoba dokonująca rejestracji w jej imieniu) bierze na siebie odpowiedzialność
poinformowania zarejestrowanych przez siebie Uczestników o prawach i obowiązkach
wynikających z niniejszego regulaminu.
10. Warunkami uczestnictwa w konferencji są wysłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia, o
którym mowa w §2, oraz wniesienie opłaty na podstawie faktury pro forma
11. Koszty dojazdu oraz parkingu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
§2. Rejestracja
1. Rejestracja na konferencję możliwa jest przez wypełnienie formularza za pośrednictwem
portalu http://www.inteligentnaenergetyka.pl/rejestracja/.

2. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnictwa, Organizator wysyła informację drogą
elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.
3. W zależności od liczby zgłoszeń Organizator rezerwuje sobie prawo wcześniejszego
zamknięcia rejestracji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych lub niepełnych
danych w zgłoszeniu rejestracyjnym firmy lub poszczególnych uczestników. Firma jest
zobowiązana do aktualizacji swoich danych rejestracyjnych i danych rejestrowanych
uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w konferencji
bez podania przyczyny.
§3. Opłaty za uczestnictwo
1. Koszt uczestnictwa 1 osoby w konferencji organizowanej przez ARTSMART wynosi 600 zł netto
+ 23% vat.
2. Płatność odbywa się na podstawie faktury pro forma z terminem płatności 7 dni, faktura pro
forma zostanie wysłana drogą mailową do osoby zgłaszającej (na wskazany w formularzu
adres e-mail) po otrzymaniu formularza rejestracji.
3. Organizator wystawi i prześle Fakturę Vat, na adres mailowy osoby zgłaszającej, w terminie 7
dni od dnia otrzymania płatności.
§4. Warunki rezygnacji
1. Uczestnik lub osoba dokonująca zgłoszenia ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji
bez ponoszenia żadnych kosztów w przypadku jego dokonania na 21 dni przed wyznaczoną
datą konferencji.
2. Zgłoszenie

rezygnacji

należy

dokonać

pisemnie

na

adres:

konferencja@inteligentnaenergetyka.pl.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w konferencji ma prawo wyznaczyć zastępstwo osoby
zgłoszonej bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych. Zgłoszenie zastępstwa należy
dokonać pisemnie na adres: konferencja@inteligentnaenergetyka.pl, najpóźniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczoną datą konferencji.
4. Zgłoszenie rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed wyznaczoną datą konferencji
i/lub nie wzięcie udziału w konferencji skutkuje obciążeniem osoby dokonującej zgłoszenia
udziału

w

konferencji

pełną

opłatą

zgodną

z

wysłanym

zgłoszeniem

i wystawioną fakturą pro forma.
5. W odniesieniu do §4 punkt 1 zwrot wniesionej opłaty następuje bezpośrednio na konto
bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych przez Organizatora faktur

VAT, zwrot wniesosej opłaty nastąpi do 7 dni po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej
kopii faktury korygującej od Uczestnika.
§5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej e-mailem na adres
konferencja@inteligentnaenergetyka.pl do 7 dni od zakończenia konferencji. Po upływie tego
terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od otrzymania. Uczestnik zostanie
powiadomiony o statusie reklamacji e-mailem albo sms-em, o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym
zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tę drogę
przesłania informacji.
§6. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektu, w którym odbywa się konferencja.
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest konferencja.
3. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania bez zgody Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób powstałe podczas konferencji oraz
za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zalaniem, przerwą w dostawie wody i innymi
tego typu wydarzeniami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób
biorących udział w konferencji.
6. Organizator może filmować i fotografować przebieg konferencji dla celów promocyjnych
i marketingowych Organizatora oraz Partnerów.
7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie
na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) do
zdjęć i nagrań wykonanych podczas Konferencji z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika i na
wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych
czy edukacyjnych, w tym publikowanych także na stronie internetowej Organizatora lub
Partnera.
8. Zapis §6 punkt 7 dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz
z innymi osobami biorącymi udział w Konferencji w trakcie aktywności konferencyjnych oraz
wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie filmowanego wywiadu bądź
pozowanie do zdjęcia.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie

spory

dotyczące

organizacji

konferencji

będą

rozstrzygane

polubownie,

a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r.
12. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie
7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.inteligentnaenergetyka.pl.

