REGULAMIN KONFERENCJI

§1 - Postanowienia ogólne
1.

Regulamin stanowi podstawę organizacji konferencji DOG&CATCONFERENCE zwanej dalej konferencją,
organizowanej w Krakowie, która odbędzie się w dniach 23-24.03.2019 i określa prawa oraz obowiązki
jego uczestników. Niniejszy regulamin został zamieszczony na stronie www.konferencja.dogrescue.pl,
zwanej dalej stroną konferencji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą podawane do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie konferencji. Organizatorem konferencji jest
Stowarzyszenie Dog Rescue z siedzibą w Wieliczce, przy ul. Wąskiej 8, 32-020 Wieliczka, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu
Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000471766, NIP: 683 208 18 68,
REGON: 122 940 964. Celem konferencji jest poprawa sytuacji zwierząt w Polsce (również bezdomnych)
poprzez stworzenie cyklicznego, merytorycznego wydarzenia szkoleniowego dla osób pracujących na co
dzień ze zwierzętami, pozwalającego na pogłębianie i doskonaleni wiedzy związanej z psami oraz
kotami.

§ 2 - Opłaty
1.
2.
3.

Udział w konferencji dla wszystkich uczestników jest odpłatny.
Wysokość opłaty, sposób oraz termin zapłaty za udział w konferencji zostanie podany na stronie
konferencji oraz za pomocą mediów społecznościowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania zniżek w opłatach podstawowych.

§3 - Warunki uczestnictwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba osób uczestniczących w konferencji jest ograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia oraz uiszczenie
opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
Uczestnik jest zobowiązany dokonać rejestracji w dniu rozpoczęcia konferencji poprzez okazanie
dowodu tożsamości.
Sposób zgłaszania, terminy wysyłania zgłoszenia oraz godziny rejestracji w dniu konferencji zostaną
podane na stronie konferencji oraz za pomocą mediów społecznościowych.
Udział osoby niepełnoletniej w konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna
prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7.

W ramach konferencji uczestnik otrzymuje dostęp do wszystkich wykładów w danych dniu. Ponadto na
koszt Organizatora Uczestnik otrzymuje darmowe wyżywienie podczas przerwy obiadowej oraz
darmowe napoje podczas dwóch przerw kawowych.

§4 - Rezygnacja z uczestnictwa
1.

2.
3.

4.
5.

Uczestnika ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji i zwrotu poniesionych kosztów w wysokości
100 % wniesionej opłaty w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 30 dni do rozpoczęcia
konferencji.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż wskazany w punkcie 1, Uczestnikowi nie
przysługuje zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa.
Uczestnik ma prawo delegować inną osobę do uczestnictwa w konferencji.Zgłoszenie zmiany Uczestnika
konferencji należy przesłać na adres mailowy konferencja@dogrescue.pl. Zmiana Uczestnika następuje
niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
Zgłoszenie rezygnacji należy przesłać na adres mailowy konferencja@dogrescue.pl.
Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony
Organizatora.

§5 - Odpowiedzialność Organizatora
1.
2.

3.
4.

5.

Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić warunki organizacyjne konferencji
zgodne z opisem zawartym na stronie internetowej konferencji.
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.
Zmiany, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych
wobec Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku niewystarczającej liczby
zgłoszeń uczestników oraz innych przypadków losowych. W takim przypadku wszelkie opłaty poniesione
przez Uczestników zostaną zwrócone w pełnej wysokości.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konferencji.

§6 - Odpowiedzialność Uczestnika
1.

2.

3.

Uczestnik zobowiązuje się stosować do wymagań niniejszego regulaminu, jak również stosowania się
podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno- technicznych
przedstawicieli organizatora.
Podczas konferencji w szczególności zabroniona jest:
a) sprzedaż, podawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych,
b) sprzedaż, podawanie oraz spożywanie narkotyków oraz innych środków odurzających w myśl
ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 roku,
c) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów na teren konferencji,
d) palenie tytoniu, w tym e-papierosów, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za poniesione przez siebie zniszczenia na
terenie, w którym ma miejsce konferencja.

§7 - Ochrona danych osobowych
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dog Rescue z siedzibą w Wieliczce, przy ul.
Wąskiej 8, 32-020 Wieliczka, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
pod numerem 0000471766, NIP: 683 208 18 68, REGON: 122 940 964.
Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konferencji, w tym stworzenia
listy uczestników, a także w celu dokonania rozliczeń z tytułu opłat za konferencję oraz ewentualnego
dochodzenia roszczeń opłaty za konferencję lub innych.
Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
organizacji konferencji, w tym stworzenia listy uczestników.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania
usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji.
Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia
rejestracji w tym w szczególności opłaty za udział w konferencji.
Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach, bezpośrednio lub
pośrednio utrzymywanych przez Administratora Danych Osobowych.
Podczas konferencji Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w
konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników,
prelegentów i prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody
nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora na adres mailowy
konferencja@dogrescue.pl, najpóźniej w terminie do 2 dni do dnia rozpoczęcia konferencji.

§8 - Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie konferencji.

