Regulamin sympozjum/konferencji/webinarium online

1.

2.

Postanowienia ogólne
1.1. Webinarium Systemy zarządzania i monitoringu pomp głębinowych. Poprawna praca systemów pompowych zwana w dalszej części
regulaminu – wydarzenie, odbywa się w dniu 4 lutego 2021 w wersji online.
1.2. Organizatorem wydarzenia jest firma BMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Raciborzu.
1.3. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich jego Uczestników oraz Osób zgłaszających.
1.4. W rozumieniu niniejszego regulaminu Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która dokonała rejestracji udziału w wydarzeniu,
a Reprezentant to osoba zgłaszająca, upoważniona do zamawiania usług związanych z wydarzeniem.
Zasady udziału
2.1. Warunki udziału.
2.1.1. Organizator wysyła formularz informacyjny, cennik oraz link jako zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu.
2.1.2. Materiały dotyczące wydarzenia umieszczone są również w internecie na stronie www.kierunekpompy.pl
2.1.3. Uczestnik uzyskuje dostęp do wydarzenia w momencie rejestracji poprzez dedykowaną platformę internetową.
2.1.4 Zgłoszenie promocji podczas wydarzenia następuje poprzez wypełnienie i podpisanie zamówienia
(zwanego dalej kartą) oraz wysłanie go do Organizatora wydarzenia.
Uczestnik lub Reprezentant zobowiązany jest wypełnić czytelnie kartę oraz przesłać ją w formie elektronicznej
do Organizatora wydarzenia w wyznaczonym terminie. Organizator, w przypadku nieterminowego przesłania wypełnionej
i podpisanej karty uczestnictwa, nie gwarantuje promocji podczas wydarzenia.
b) Karta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu przedsiębiorstwa oraz
powinna w swojej treści wskazywać Reprezentanta – osobę do bezpośrednich kontaktów. Równoprawne z przesłaną kartą
zgłoszenia jest zgłoszenie uczestnictwa w systemie elektronicznym zgłoszeń Organizatora.
c) W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania danych osoby trzeciej, Reprezentant gwarantuje, że
uzyskał odpowiednie upoważnienia do rejestracji, założenia konta lub złożenia oświadczeń wymaganych do rejestracji, dopełnił
wymogi określone w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), a także
odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.
d) Dopuszcza się możliwość nanoszenia na karcie własnych informacji do konsultacji, dotyczących uczestnictwa.
e) Po doręczeniu karty do Organizatora Uczestnik/Reprezentant akceptuje warunki regulaminu Organizatora.
f) Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do realizacji jest otrzymanie potwierdzenie promocji z wyliczonymi kosztami
wraz z proformą.
g) Na adres e-mail Uczestnika oraz Reprezentanta mogą być przesyłane informacje i oświadczenia związane
z uczestnictwem w wydarzeniu oraz zamówieniem dodatkowych usług z nim związanych.
Oświadczenie przesłane na taki adres uznaje się za doręczone Uczestnikowi lub Reprezentantowi, który został
zarejestrowany z wykorzystaniem danego adresu. Zmiana adresu wymaga powiadomienia Organizatora.
h) Płatności wynikające z wystawionej proformy muszą być uregulowane terminowo na rachunek bankowy Organizatora podany w
wystawionym dokumencie. Inne formy płatności możliwe są po uzgodnieniu pisemnym z Organizatorem. Organizator w
przypadku braku zapłaty należności może odmówić promocji wydarzenia, o czym poinformuje pisemnie.
Odwołanie udziału
Uczestnik lub Reprezentant może odwołać bezkosztowo promocję w wydarzeniu w formie pisemnej/elektronicznej pod rygorem
nieważności w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
W przypadku rezygnacji z udziału Organizator obciąża:
a) 100% kosztów udziału w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu w okresie krótszym i równym 9 dniom przed
terminem rozpoczęcia wydarzenia i w trakcie jego trwania.
b) 50% kosztów udziału w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu w okresie od 8 dni do 1 dnia przed rozpoczęciem
wydarzenia.
W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
Uczestników/Reprezentanta oraz zwrotu należności z zastrzeżeniem pkt 2.2.5.
W przypadku przesunięcia terminu wydarzenia Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
Uczestników/Reprezentanta oraz zwrotu należności zamówionych usług w przypadku otrzymania rezygnacji uczestnictwa z udziału w
wydarzenia w związku z przesunięciem terminu jego odbycia, z zastrzeżeniem pkt 2.2.5.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu/agendy wydarzenia w przypadku
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację wydarzenia.
W powyższych przypadkach zwrotowi nie podlegają koszty za usługi, które zostały zrealizowane przed podjęciem decyzji o
odwołaniu lub przesunięciu wydarzenia.
Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych Uczestnika – nieobjętych kosztami promocji zawartymi w potwierdzeniu uczestnictwa,
w tym kosztów dodatkowych usług Uczestnika.
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Ceny i warunki płatności
3.1. Ceny za promocje podczas wydarzenia lub pakiet promocyjny zawarte są w formularzu informacyjnym.
3.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest firma zamawiająca poszczególne usługi. W przypadku gdy płatnikiem faktury jest Uczestnik, nie firma,
wówczas Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora, załączając wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury,
zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
3.3 W przypadku materiałów po konferencyjnych płatnych – Uczestnik otrzymuje dostęp po dokonaniu opłaty.
3.3. Faktury wystawiane są w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia należności.
Reklamacje
4.1. Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu wydarzenia powinny być zgłaszane Organizatorowi niezwłocznie w trakcie
jego trwania, aby ich zasadność mogła być weryfikowana na bieżąco, i potwierdzone w formie pisemnej, nie później niż
w terminie 2 dni od daty zakończenia wydarzenia.
4.2. Po upływie wyżej określonych terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.
Program
5.1. Wydarzenie odbywa się według ustalonego przez Organizatora programu umieszczonego w materiałach dotyczących wydarzenia.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie wydarzenia poprzez przesunięcie terminu prelekcji lub zmianę
prelegentów. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania odszkodowania ze strony Organizatora.
5.3. Tematyka i kolejność wystąpień w programie budowana jest w oparciu o tematykę wystąpienia.
Warunki prezentacji firm
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prezentacja jest niezgodna z tematem wydarzenia.
6.2. Prezentacja nie może zawierać elementów naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić czyny nieuczciwej konkurencji,
nie może być związana z żadną kampanią wyborczą lub polityczną, nie może promować lub wspierać jakiejkolwiek partii lub innej
formacji politycznej ani też nie może służyć w inny sposób osiąganiu celów politycznych jakichkolwiek osób. W przypadku naruszenia

zakazów opisanych w zdaniu pierwszym Organizatorowi przysługuje prawo przerwania prezentacji, bez możliwości domagania się
przez Uczestnika z tego tytułu zwrotu jakichkolwiek kosztów bądź roszczeń finansowych.
6.3. Zgłoszony czas prezentacji nie może być przekraczany, a Organizator zastrzega możliwość przerwania prezentacji po upływie
przeznaczonego na nią czasu. W przypadku przekroczenia wykupionego czasu Organizator ma prawo do naliczenia dodatkowej
opłaty.
6.4. Czas rozpoczęcia prezentacji odnotowywany i kontrolowany jest przez Organizatora.
6.5. Sprzęt techniczny, przy pomocy którego prezentacja będzie przeprowadzona, powinien być sprawdzony przed wystąpieniem.
6.6. Wszelkie dodatkowe elementy promocji firmy w trakcie prezentacji powinny być wcześniej uzgodnione z Organizatorem.
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie stanowiące własność prezentera.
7.
Katalog
7.1. Wpis do katalogu elektronicznego wydarzenia jest dokonywany wg warunków zawartych w formularzu informacyjnym.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonego wpisu.
7.3. Warunkiem zamieszczenia wpisu jest uprzednie nadesłanie materiałów. Przez uprzednie nadesłanie materiałów rozumie się nadesłanie
ich w określonym terminie.
8. Udostępnianie treści i danych Użytkowników
4.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w profilu Uczestnika
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ujawnionej przez Uczestnika na platformie informacji naruszającej postanowienia
Regulaminu.
4.3 Uporczywe łamanie postanowień Regulaminu przez Uczestnika powoduje zablokowanie dostępu do platformy.
4.4 Wszystkie materiały, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) tytuł i program wydarzenia, strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia,
pliki audio i video wykorzystywane do promocji wydarzenia, jak i prezentacje udostępnione uczestnikowi w związku z wydarzeniem,
stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie
do użytku osobistego uczestnika wydarzenia. Zabronione jest zwielokrotnianie materiałów i oznaczeń, wprowadzanie ich do obrotu,
rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem
lub zakresem wskazanym w niniejszym regulaminie. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej
zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu
z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora (lub podmiotów
współpracujących z Organizatorem) w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi (lub podmiotom współpracującym
z Organizatorem). Kopiowanie przez uczestnika wydarzenia (względnie jakąkolwiek inną osobę trzecią) materiałów konferencyjnych
lub/i nagrywanie wydarzenia online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności
zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. ze zm.).
Uczestnikowi ani osobie trzeciej nie wolno opracowywać (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych) materiałów i oznaczeń, usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych,
informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących
wydarzenia.
9. Bezpieczeństwo
7.1. Zabronione jest przesyłanie nieuprawnionych treści (spamu), złośliwego oprogramowania, wirusów za pośrednictwem platformy.
7.2. Zabronione jest posługiwanie się danymi logowania innych Użytkowników lub nieuprawnione działania mające na celu uzyskanie
dostępu do profilu należących do innych Użytkowników.
7.3. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek nieuprawnionych działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe
funkcjonowanie oraz zmienić szatę graficzną platformy.
7.5. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie
czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.
7.6. Uczestnik korzysta z platformy na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego
korzystania z platformy.
7.7. Organizator nie udziela gwarancji, że platforma będzie zawsze działała bez zakłóceń, opóźnień i nieprawidłowości, zawsze będzie
bezpieczny i wolny od błędów, jednakże deklaruje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usunięcie zaistniałych usterek.
10.

Postanowienia końcowe
10.1. Organizator może utrwalać przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora, jak
również udostępniać przebieg wydarzenia innym uczestnikom online, w tym także w ramach przekazu online w czasie
rzeczywistym. Organizator może korzystać z takiego udostępnienia online, w tym również w ramach przekazu online w czasie
rzeczywistym, z nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego
utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
10.2. Wszelkie spory dotyczące organizacji wydarzenia będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku
możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
10.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez Administratora dla potrzeb wynikających
z realizacji zamówionej usługi, w tym na udostępnienie danych osobowych w platformie b2b.
10.4. Jeżeli w związku z rejestracją na wydarzeniu, uczestnictwem lub korzystaniem z usług związanych z wydarzeniem,
Uczestnik przekaże Organizatorowi jakiekolwiek materiały, np. biogramy, fotografie, grafiki, pliki lub nagrania prezentacji w celu ich
wykorzystania lub udostępnienia w związku z danym wydarzeniem; przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie Organizatora
do ich wykorzystania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w tym w ramach serwisów informujących o wydarzeniu i utrwalania
lub monitoringu przebiegu wydarzenia.
10.5. Uczestnicy wydarzenia powinni brać udział w wydarzeniu jawnie i osobiście, w szczególności nie mogą cedować uprawnień
związanych z rejestracją lub usługami w ramach wydarzenia na inne osoby. Cedowanie uprawnień możliwe będzie wyłącznie
po akceptacji Organizatora.
10.6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
10.7. Uczestnik/Reprezentant zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

