Regulamin Konferencji Polish Luxury Market Summit

I Postanowienia ogólne
1.

Konferencja Polish Luxury Market Summit, zwana w dalszej części Regulaminu „konferencją”, odbędzie się
w dniu 24.05.2016 r. w Warszawie.

2.

Organizatorem konferencji jest ESSE Media, ul. Geodetów 136 lok. 28, 05-500 Warszawa, zwany w dalszej
części Regulaminu „Organizatorem”.

3.

Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: www.bookofluxury.com
II Zasady uczestnictwa

1. Podstawą uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej www.bookofluxury.com oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.

2. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia uczestnikowi udział w konferencji.
3. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej nie zapewnia dojazdu na miejsce konferencji oraz noclegu.
4. Uczestnik poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej akceptuje w
pełni niniejszy Regulamin.

5. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie uczestników konferencji bez zgody Organizatora.
6. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.
7. Organizator ma prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w konferencji bez podania przyczyny.
III Opłata konferencyjna
1.

Informacje o wysokości i warunkach opłaty konferencyjnej zostaną przesłane do Uczestnika w wiadomości email po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego obniżenia kwoty opłaty konferencyjnej.

3.

Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konferencji oraz
uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnik na wskazany przez niego adres e-mail otrzyma potwierdzenie
rejestracji.

4.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na podstawie faktury proforma wystawionej przez
Organizatora. Organizator po zarejestrowaniu płatności za fakturę proformę na koncie wystawi Uczestnikowi
w przeciągu 7 dni fakturę VAT. Za dzień dokonania przelewu uznaje się dzień zaksięgowania kwoty na
rachunku Organizatora.

5.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania
części lub całości opłaty konferencyjnej:
a)

gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30. dnia przed rozpoczęciem
konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 30%
wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 29. a 15. dniem przed

rozpoczęciem konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 50% wartości całości
opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
c)

gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 14. dniu przed rozpoczęciem
konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

5.

W przypadku odwołania konferencji przez Organizatora wszystkie wpłaty wniesione przez uczestników
zostaną im zwrócone w pełnej wysokości.
IV Formy Płatności

1.

Płatność za udział w konferencji odbywa się online lub przelewem na wskazany przez Organizatora na
fakturze numer konta.
V Bezpieczeństwo

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas
konferencji.

2.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja.
VI Postanowienia końcowe

1.

Konferencja będzie nagrywana i fotografowana przez Organizatora.

2.

Udział w konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do
nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
a)

gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu;

b) gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do
zdjęcia.
3.

Zgłoszenie Uczestnika do udziału w konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi zmianami). Dane osobowe, będą
przetwarzane w celu zapewnienia obsługi serwisu oraz udziału w targach lub konferencjach, w których
uczestnicy zgłoszą uczestnictwo, jak również w celach marketingowych, w szczególności informowania o
przyszłych targach, konferencjach i wydarzeniach oraz w celu przekazywania informacji handlowych
środkami komunikacji elektronicznej. Osobie, która podała swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do
treści danych jej dotyczących oraz do ich poprawiania i usuwania. Podanie danych i zgoda na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konferencji.

4.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Organizator.

5.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i
obowiązują wszystkich uczestników.

6.

Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu konferencji.

7.

Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

