
REGULAMIN KONFERENCJI SHOPWARE UNITED DAYS PL 2022

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Konferencji dostępnego
pod adresem URL� hps://www.shopwareuniteddays.pl/ oraz warunki uczestnictwa w Konferencji
Shopware United Days 2022.

I Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

1. Agenda – program Konferencji udostępniony w Serwisie składający się z listy prelegentów oraz
tytułów ich wystąpień. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom nawet w
trakcie trwania Konferencji.

2. Konferencja – konferencja poświęcona branży e-commerce, a w szczególności platformie
Shopware pod nazwą Shopware United Days, organizowana przez Bold Brand Commerce Sp. z
o.o. w dniu 13 czerwca 2022 r. Konferencja odbywa się w formie stacjonarnej.

3. Obiekt – Qubus Hotel Kraków (ul. Nadwiślańska 6, 30�527 Kraków), w którym odbywa się
Konferencja.

4. Organizator – firma Bold Brand Commerce sp. z o.o. (prowadząca działalność pod marką
Strix), z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 5/3U, kod pocztowy 30�349,
REGON 120553861, NIP 6762358772, nr KRS 0000291014, e-mail: contact@strix.net

5. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych Użytkowników, stanowiący integralna część regulaminu, dostępny w Serwisie.

6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: hps://www.shopwareuniteddays.pl/, na
której znajdują się wszelkie informacje organizacyjne dotyczące Konferencji.

7. Platforma sprzedażowa - strona internetowa dostępna pod adresem:
hps://app.evenea.pl/event/sudpl2022/, do której następuje przekierowanie z Serwisu, za jej
pośrednictwem możliwe jest dokonanie zgłoszenia do udziału w Konferencji w charakterze
Uczestnika lub Prelegenta (Rejestracja) oraz płatność za bilet uprawniający do udziału.
Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez Event
Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

8. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która dokonuje Zgłoszenia
(rejestracji) Uczestnika za pomocą Serwisu, przy czym zgłoszenie może być dokonane również
na rzecz osób trzecich.

9. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do udziału w Konferencji  oraz do uzyskania
dodatkowych świadczeń szczegółowo określonych w  punkcie V.4  Regulaminu

10. Prelegent - pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas
Konferencji. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji
również w charakterze Uczestnika.

11. Propozycja - propozycja wystąpienia przesłana przez Prelegenta za pośrednictwem formularza
dostępnego w Serwisie (“Call for Papers”) zawierająca dane wymienione w rozdziale VI
Regulaminu.

12. Zgłoszenie - wypełnienie formularza internetowego dostępnego w ramach Platformy, za jego
pośrednictwem możliwe jest podanie danych niezbędnych do udziału w Konferencji i uiszczenie
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opłaty za udział w Konferencji.
13. Regulamin - niniejszy regulamin.

II Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, a także szczegółowe prawa i
obowiązki Organizatora, Uczestników, Użytkowników oraz Prelegentów.

2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do
wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem
elementów, do których prawa przysługują osobom trzecim (w szczególności logotypów
partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują
Organizatorowi i z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa mogą być
wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez Organizatora.

3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
c. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
d. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
e. rozporządzenie 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 („RODO”);

f. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Konferencja nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o

bezpieczeństwie imprez masowych.
5. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji można

skontaktować się z Organizatorem poprzez pocztę e-mail, pod adresem: sylwia.zajac@strix.net
6. Zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności jest wymogiem do dokonania

zgłoszenia (rejestracji), a tym samym udziału w Konferencji.
7. Użytkownicy, Uczestnicy, Prelegenci oraz Organizator zobowiązani są do przestrzegania

postanowień Regulaminu.

III Warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet, oraz
zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń
związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Serwisu, w szczególności:
a. niedostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu, lub

systemów  wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni, lub pośredni udział w
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świadczeniu  usług drogą elektroniczną,
b. niedostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa

autorskie,  prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w
jakikolwiek inny  sposób naruszać obowiązujący porządek prawny, lub dobre obyczaje,

c. niedostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne
oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne,

d. niedostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców
informacji  handlowych �SPAM� lub innych niedozwolonych przez prawo treści – jak
również dostarczania  wszelkich innych treści bezprawnych.

IV Rejestracja

1. Przed wysłaniem formularza rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią
Regulaminu i Polityki Prywatności.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja Uczestnika(ów). W tym celu Użytkownik
powinien prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się pod następującym
adresem URL� hps://app.evenea.pl/event/sudpl2022/

3. W formularzu rejestracji wspomnianym w poprzednim punkcie Użytkownik podaje następujące
dane: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet oraz
informacje organizacyjne dotyczące konferencji), stanowisko, firmę. Dodatkowo możliwe jest
podanie danych do faktury: NIP, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto.

4. W formularzu rejestracji Użytkownik może skorzystać z kuponu rabatowego (jeśli Użytkownik go
otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kuponu rabatowego, nie poda numeru tego
kuponu w toku rejestracji, traci uprawnienie do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na
warunkach odpłatności wskazanych w Cenniku.

5. Proces rejestracyjny Uczestników Konferencji możliwy jest od 25 kwietnia 2022 r.  dopóki taka
możliwość jest aktywna w Serwisie Organizatora lub do wyczerpania limitu biletów.

6. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika Konferencji jest odpłatny. Koszty
uczestnictwa zostały określone w Cenniku dostępnym  pod adresem URL�
hps://app.evenea.pl/event/sudpl2022/

7. Koszt wskazany w Cenniku dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby, zgodnie z treścią
Cennika. Koszt wskazany w momencie zakupu jest kosztem uwzględniającym wszystkie opłaty i
podatki. Zapłaty za udział w Konferencji dokonać można wyłącznie w walucie polskiej. Płatność
odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy sprzedażowej Evenea.

8. Poprzez przesłanie Zgłoszenia, Użytkownik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o
udział w Konferencji. Otrzymanie przez Organizatora oferty, o której mowa w ustępie
poprzedzającym, jest potwierdzane poprzez przesłanie na adres e-mail podany w trakcie
dokonywania Zgłoszenia wiadomości e-mail potwierdzającej jego dokonanie. Z chwilą
przesłania tej wiadomości, pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia
umowy o udział w Konferencji. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ustępie
poprzedzającym, osoba, na rzecz której zawarta jest ta umowa, uzyskuje status Uczestnika,
który umożliwia jej stacjonarne uczestniczenie w Konferencji.
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9. Użytkownik rejestruje innych Uczestników na podstawie ich zgody.  Użytkownik rejestrujący
Uczestników oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników, którzy
wyrazili zgodę na ich przetwarzanie w zgłoszenia się do udziału w Konferencji w charakterze
Uczestnika.

V Udział w konferencji - Uczestnik

1. Uczestnik uprawniony do  udziału w Konferencji, który dokonał  rejestracji za pośrednictwem
Platformy, na podany adres e-mail wskazany w formularzu  rejestracyjnym otrzymuje bilet na
Konferencję, który należy zachować i okazać przy recepcji w Obiekcie. Posiadanie biletu jest
warunkiem wstępu na Konferencję.

2. Bilety są imienne. W momencie zakupu biletu następuje jednocześnie rejestracja Uczestnika do
udziału w Konferencji. Po zakupie biletu nie ma możliwości przekazania go osobie trzeciej.

3. Uczestnictwo w Konferencji w charakterze Uczestnika Konferencji  uprawnia do udziału we
wszystkich aktywnościach wymienionych w Agendzie oraz do uzyskania dodatkowych
świadczeń, szczegółowo określonych w punkcie V.4  Regulaminu.

4. Każdy uczestnik jest uprawniony do następujących świadczeń:
a. otrzymanie jednego zestawu materiałów konferencyjnych (“Welcome pack”);
b. udział w przerwach kawowych i obiadowych organizowanych przez  Organizatora w

dniu Konferencji;
c. wejście na Afterparty Konferencji organizowane przez Organizatora.

5. Każdy Uczestnik powinien nosić identyfikator w sposób  widoczny dla Organizatora przez cały
czas trwania Konferencji. Jeżeli  Uczestnik nie posiada identyfikatora, Organizator ma  prawo
usunąć go z terenu, na którym odbywa się Konferencja. Uczestnik  nie może udostępniać
swojego identyfikatora innej osobie.

6. W sytuacji gdy na podstawie przepisów prawa zostaną wprowadzone ograniczenia dot.
organizacji  konferencji i kongresów zakładające zakaz przebywania Uczestników Konferencji w
miejscu jego  realizacji, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji
Konferencji.

7. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii Organizator informuje, że na terenie organizacji w
Obiekcie, w którym będzie organizowany Kongresu, realizowane będą wytyczne wynikające z
przepisów prawa i zaleceń odpowiednich władz i służb wydanych w celu zwalczania COVID-19, a
Uczestnicy są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania.

8. Konferencja jest organizowana  zgodnie z obowiązującymi wytycznymi rządowymi dotyczącymi
organizacji targów, kongresów i konferencji. Liczba Uczestników Konferencji w formie
stacjonarnej jest ograniczona i dostosowana  do aktualnych wytycznych rządowych, które
znajdują się na stronie internetowej:
hps://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencj
e-i kongresy.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie
Uczestnika lub ryzyko zakażenia COVID-19 podczas Konferencji.

10. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych
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latach. Wizerunek osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Konferencja, może
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych
latach. Uczestnicy, decydując się na udział w Konferencji, wyrażają jednocześnie zgodę na
wykorzystanie przez Organizatora wizerunku swojego lub swoich podopiecznych w przypadku
osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wizerunek Uczestnika
Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora– bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w
szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych
Facebook, Twier, YouTube, LinkedIn itp. (w ramach profilu Organizatora).

VI Udział w konferencji - Prelegent

1. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w
charakterze Uczestnika.

2. Zgłoszenia chęci udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta Użytkownik dokonuje poprzez
uzupełnienie i przesłanie Organizatorowi Propozycji za pośrednictwem elektronicznego
formularza rejestracji Prelegenta (“Call for Papers”) dostępnego w Serwisie. W formularzu
rejestracji Prelegenta Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail;
numer telefonu; nazwę firmy; stanowisko, skrócony życiorys (bio); tytuł prezentacji; abstrakt
prezentacji; czas trwania prezentacji; język wystąpienia.

3. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta uzależniony jest od oceny nadesłanego
zgłoszenia przez Organizatora. O dokonanej ocenie zgłoszenia Organizator poinformuje
Użytkownika drogą mailową.

4. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zgłoszenia, Prelegent zobowiązany jest do
przesłania Organizatorowi swojej fotografii w formie cyfrowej w terminie nie późniejszym niż 7
dni od dnia otrzymania informacji o pozytywnej ocenie zgłoszenia oraz do przygotowania i
nadesłania na adres sylwia.zajac@strix.net prezentacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni
przed dniem rozpoczęcia Konferencji.

5. Prelegent wygłasza prelekcję podczas Konferencji według harmonogramu określonego przez
Agendę.

6. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone w prezentacji ponosi Prelegent.
7. Z chwilą przekazania Organizatorowi prezentacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym,

Prelegent udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów
przekazanych Organizatorowi w Propozycji oraz prezentacji, jak również udziela zezwolenia na
rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na fotografii będącej elementem propozycji.
Licencja obejmuje:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie Praw
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na
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wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak
również wprowadzanie i przesyłanie Praw do pamięci systemów
teleinformatycznych;

b. w zakresie rozpowszechniania - najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu
nośników na których Prawa utrwalono;

c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej -
udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Praw dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą
naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej
(streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.

VII Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Bold Brand Commerce sp. z o.o. (prowadząca
działalność pod marką Strix), z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 5/3U, kod
pocztowy 30�349, REGON 120553861, NIP 6762358772, nr KRS 0000291014.

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w
związku z Konferencją zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

3. Bold Brand Commerce Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w
formularzu rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział
w Konferencji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Bold Brand Commerce Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach
marketingowych, związanych z prezentacją działalności i oferty Bold Brand Commerce Sp. z o.o.
oraz jego partnerów, jeśli osoby te wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola w formularzu rejestracji Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych
Uczestników następuje w oparciu o zgodę udzieloną za pośrednictwem formularza
potwierdzenia udziału w Konferencji. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie
danych w powyższym zakresie jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia
udziału w Konferencji.

5. Bold Brand Commerce Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy zgłosili chęć
udziału w Konferencji w charakterze Prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych
Propozycji i wyborem Prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem Prelegenta w
Konferencji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w
formularzu zgłoszenia Prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonania
zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta.

6. Osobom, o których mowa w pkt. V i VI przysługuje prawo wglądu do własnych danych
osobowych i ich poprawiania.

VIII Rezygnacja z uczestnictwa i reklamacje

1. Na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, niezależnie od prawa odstąpienia od
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umowy,  Użytkownik może zrezygnować z udziału w Konferencji.
2. Użytkownik, który opłacił udział w Konferencji, uprawniony jest do rezygnacji z udziału w

Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r., poprzez przesłanie
Organizatorowi  pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie listu poleconego na adres
Organizatora bądź w  sposób elektroniczny na adres e-mail: sylwia.zajac@strix,net

3. Organizator, w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji zwraca Użytkownikowi całość
wpłaconej kwoty na konto bankowe, z którego płatność została dokonana. Zwrot  wpłaconej
kwoty nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej  przez
Użytkownika.

4. W przypadku rezygnacji Użytkownika z udziału w Konferencji zwrot wpłaconej kwoty następuje
na  poniższych warunkach (decyduje data wpływu rezygnacji, o której mowa w pkt 6.1.
niniejszego  Regulaminu):

a. rezygnacja złożona w terminie do 23 maja 2022 r. – zwrot pełnej opłaty na konto
bankowe, z którego płatność została dokonana,

b. rezygnacja złożona w terminie po 23 maja 2022 r.  – uczestnikowi nie przysługuje
prawo zwrotu opłaty.

5. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a Użytkownik lub
osoby  zgłoszone do udziału zachowują prawo udziału w Konferencji, a Organizator ma prawo
do  egzekwowania opłaty w przypadku braku odstąpienia od umowy lub rezygnacji na
warunkach  określonych Regulaminem.

6. W przypadku rezygnacji złożonej po terminie Organizator zachowuje prawo do zatrzymania
wniesionej opłaty za uczestnictwo w Konferencji.

7. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania zmian na liście  Uczestników. Informacja o
zmianie Uczestników powinna zostać zgłoszona  Organizatorowi nie później niż na 7 dni przed
rozpoczęciem Konferencji.  Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza
rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres
e-mail: sylwia.zajac@strix.net

8. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: contact@strix.net lub pisemnie,
na adres siedziby Organizatora.

9. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia jego
zakończenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora.

10. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w punkcie powyżej nie będą rozpatrywane.
11. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie

do  30 dni od dnia jej złożenia.

IX Przepisy porządkowe

1. Uczestnicy biorący udział w Konferencji są zobowiązani zachowywać się w sposób
niezagrażający  bezpieczeństwu innych Uczestników, przestrzegać przepisów prawa oraz
Regulaminu, jak  również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych.
Zabronione jest tarasowanie i  zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń
niezbędnych w przypadku prowadzenia  akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Kongresu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi będące
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następstwem działań siły wyższej.
3. Uczestnicy na Konferencji są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych

Uczestników. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za
nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej,
wieku,  orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy,
pochodzenia  etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt
fizyczny i  niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Konferencji zabrania się używania
słów oraz  symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń
mogących  powodować obrazę uczuć religijnych,  lub światopoglądowych, oraz wskazujących na
dyskryminację.

4. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i
sprzętu znajdującego się na terenie Konferencji. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z
pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skradzione, zgubione bądź uszkodzone rzeczy
pozostawione na terenie całego Obiektu podczas trwania Konferencji.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie
wydarzeń programowych Konferencji.

X Postanowienia końcowe

1. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem a
Użytkownikiem odbywał się będzie drogą elektroniczną:

a. ze strony Uczestnika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu,
b. ze strony Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: sylwia.zajac@strix.net

2. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail:
sylwia.zajac@strix.net

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany
prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność
pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana
będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego
Regulaminu.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu. Regulamin może
zostać również dostarczony nieodpłatnie Uczestnikowi na każde jego żądanie, na wskazany
podczas rejestracji adres e-mail

5. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której
przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
jest prawo polskie.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,
zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.
8. Organizator może dokonać zmian w Regulaminie.
9. Data 20 kwietnia 2022 r. jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.
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