REGULAMIN KONFERENCJI „HR WAVE”

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki, na jakich w dniu 10 września 2019 roku odbędzie się konferencja
HR WAVE – No-Bullsh*t Conference (dalej zwana „Konferencją”).
2. Organizatorem konferencji jest TRAFFIT sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa
96/98, 81-855 Gdynia, NIP: 5862288562 (dalej „Organizator”).
3. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby, które zgłosiły udział zgodnie z § 2 oraz otrzymały
potwierdzenie rejestracji (dalej „Uczestnicy”).
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnika na
konferencję, a poprzez jego dokonanie uczestnicy akceptują jego treść.
5. Oficjalną stroną internetową Konferencji jest www.hr-wave.com .
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie poprzez
publikację zmienionego Regulaminu na stronie Konferencji. Jeśli regulamin ulegnie zmianie,
uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji i prawo do ubiegania się zwrotu
kosztu biletu wstępu na wydarzenie.
§ 2 Zgłoszenie i Zaliczka
1. Zgłoszenie na Konferencję musi być dokonane samodzielnie przez uczestnika za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego uzupełnionego na stronie:
https://evenea.pl/event/hrwave19.
2. Każdy zgłaszający wypełnia jeden formularz zgłoszeniowy.
3. Zgłoszenie udziału w Konferencji powinno zostać dokonane w terminie do dn. 10.09.2019 roku,
do godz. 8:30.
4. Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy wskazany w
formularzu rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji
Uczestnika bez podania przyczyny.
5. W związku z ograniczoną liczbą miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia rejestracji.
6. Wszelka korespondencja dotycząca zgłoszeń inna niż wypełnienie formularza powinna zostać
przesłana do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: hrwave@traffit.com.
§ 3 Odpłatność
1. Udział w Konferencji jest płatny. Cena udziału w Konferencji jednego Uczestnika wynosi
449,00 zł płatne najpóźniej do 31.07.2019 roku (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć) i
499,00 zł od 1.08.2019 roku (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć)
2. Warunkiem Uczestnictwa w Konferencji, jest wpłata pełnej kwoty w wysokości 449 złotych
najpóźniej do dnia 31.07.2019 roku lub 499 zł od 1.08.2019 roku do 10.09.2019 roku, do godz.
8:30, przed rozpoczęciem konferencji, dokonana na stronie z rejestracją na wydarzenie.
1. Faktura VAT za uczestnictwo w Konferencji zostanie wystawiona najpóźniej w dniu
Konferencji przez Organizatora.
§ 4 Organizacja
Konferencja odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora. Planowane miejsce odbycia
Konferencji – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia,
al. Zwycięstwa 96/98, sala konferencyjna C, 81-451 Gdynia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konferencji na inne miejsce na terenie
Trójmiasta, o czym poinformuje Uczestników z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom
a) Przygotowana specjalnie na tę okazję publikacja
b) Całodzienny serwis kawowy
c) Przerwa lunchowa
3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Konferencji.
4. Konferencja może być filmowana i fotografowana jedynie przez Organizatora. Zakazane jest
nagrywanie przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.
5. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji jedynie na użytek
własny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych
związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
§ 5 Zobowiązania Organizatora
1. Organizator zapewnia, że dołoży starań, aby zagwarantować jakość Konferencji zgodnej z jej
programem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji lub odwołania Konferencji
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych punktów programu.
4. Zmiana terminu, a także odwołanie Konferencji lub jej punktów nie może stanowić podstawy
do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora. W przypadku odwołania konferencji
użytkownikowi przysługuje zwrot kosztów biletu wstępu na konferencję.
§ 6 Zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą
relacji z Konferencji.
§ 7 Własność intelektualna
1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem
strony internetowej Konferencji zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw
własności intelektualnej.
2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów
wyłącznie w zakresie użytku własnego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne
odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga
wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
§ 8 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek naruszenia Regulaminu przez Uczestników;
b. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika
materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach Konferencji niezależnie
od celu;
c. jakiekolwiek szkody wynikłe z nieodbycia Konferencji lub zmian w jej programie.
§ 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest TRAFFIT sp. z o.o., Al.
Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, KRS: 0000758134 mail: hrwave@traffit.com.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konferencji.
3. Przy dokonywaniu rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany
podczas rejestracji komunikatów dotyczących organizacji Konferencji.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że zgody udzielone przez
Uczestnika stanowią inaczej.
5. Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
a. potwierdzeniem przez Zamawiającego i Uczestnika autentyczności i zgodności ze
stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
b. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych
danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konferencji zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, klauzulami informacyjnymi oraz
wyrażonymi zgodami.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem
są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem,
który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem,
który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby
Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.

