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1.

Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konferencji jest Bruk-Bet Termalica
Nieciecza Klub Sportowy z siedzibą w Niecieczy 150, 33240 Żabno.
1.2 Program
Konferencji
obejmuje:
Cykl specjalistycznych wykładów, zajęć praktycznych i
warsztatów.
1.3 Program i informacje nt. Konferencji oraz aktualności
umieszczone
są
na
stronie
internetowej
http://www.termalica.brukbet.com/nowa/konferencja
1.4 Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz
prelegentów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2.

Warunki uczestnictwa

2.1 Uczestnicy dokonują rejestracji na Konferencje, poprzez
wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego za
pośrednictwem narzędzia systemowego ze strony
internetowej pzpn24.pzpn.pl oraz osobiście w dniu
wydarzenia w Biurze Konferencji. Ilość miejsc jest
ograniczona.
2.2 Po zarejestrowaniu Uczestnik otrzyma na podaną w
formularzu skrzynkę mailową potwierdzenie zgłoszenia. W
ciągu 3 dni od przyjęcia zgłoszenia Uczestnik ma
obowiązek dokonać opłaty za uczestnictwo w Konferencji.
2.3 Cena udziału w Konferencji zawiera: przerwy kawowe,
lunch materiały szkoleniowe, elektroniczny certyfikat
uczestnictwa oraz bilet na mecz 1Ligi Bruk-Bet termalica
Nieciecza - Chrobry Głogów.
2.4 Cena udziału w Warsztatach nie obejmują kosztów noclegu
i dojazdu Uczestników.
2.5 Po zarejestrowaniu wpłaty Organizator prześle pocztą
elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa.
2.6 Organizator umożliwia otrzymanie rachunku na podstawie
danych podanych przy rejestracji w dniu wydarzenia.
2.7 Ostateczny termin przyjmowania drogą elektroniczną
upływa dnia 20.11.2019 r. Po tym terminie zgłoszenia i
opłaty będą przyjmowane tylko w dniu Konferencji
23.11.2019 bezpośrednio w biurze Wydarzenia.
3.

Reklamacje i Warunki Rezygnacji

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania
reklamacji jedynie w formie pisemnej, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konferencji.

3.2 Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w
Konferencji do dnia 08.11.2019 oraz prawo do zwrotu
wniesionych tytułem udziału opłat*
* rezygnacja z udziału w terminie do 08.11.2019 – zwrot
60% kwoty opłaty za udział w Konferencji.
3.3 Rezygnacja winna być przesłana na skrzynkę mailową
Organizatora w formie pisemnej z podpisem Uczestnika –
skan pisma.
3.4 W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po dniu
08.11.2019 r. Organizator nie zwraca wpłat dokonanych
tytułem udziału w wydarzeniu.
3.5 W przypadku zmian pojedynczych punktów programu lub
prelegentów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu
wpłat dokonanych tytułem udziału w Warsztatach ani
dodatkowego odszkodowania.
3.6 Organizator jest zobowiązany zwrócić Uczestnikowi kwotę
wpłaconą tytułem udziału w Konferencji, jeżeli odwołanie
Konferencji nastąpi z przyczyn leżących wyłącznie po
stronie Organizatora.
3.7 Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty wpłaconej
tytułem uczestnictwa w Konferencji oraz wypłaty
jakichkolwiek odszkodowań, jeśli Konferencji nie odbędą
się z jakichkolwiek powodów tzw. siły wyższej lub innych
nie leżących po stronie Organizatora.
4. Odpowiedzialność materialna
4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie
Konferencji.
4.2 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za
zniszczenia lub uszkodzenia z jego winy dokonane w czasie
trwania Konferencji.
5. Postanowienia końcowe
5.1 Dokładna lokalizacja poszczególnych sesji zostanie
wskazana przez
Organizatora
na
stronie
www.termalica.brukbet.com/nowa/konferencja oraz w
punkcie rejestracji w dniu Konferencji.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji
audiowizualnej Konferencji i do publikowania tychże
materiałów. Uczestnik Konferencji udziela organizatorowi
prawa do wykorzystania wyżej wymienionych materiałów w
każdej formie i czasie.
5.3 Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego regulaminu.
5.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.5 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem
mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

