REGULAMIN SZKOLENIA 9-10 LISTOPADA 2022

Postanowienia ogólne
§1
1.
Niniejszy regulamin okresla warunki uczestnictwa w szkoleniu pod nazwą: KONFERENCJA DJ prawa i obowiązki
organizatora, uczestnikow oraz prelegentow, dalej zwany jest regulaminem.
2.
Organizatorem szkolenia jest firma IMPREZOWNIA Sławomir Rybczyński , ul.Pszczyńska 372 , 43-176 Gostyń , NIP: 646
251 74 27 , REGON: 240909894, zwana w dalszej czesci Regulaminu Organizatorem.
3.
Głownym celem szkolenia jest dzielenie sie wiedzą, a tak̨e mǫliwosć zdobycia nowyc kontaktow biznesowyc i
wymiana swoim doswiadczeniem.
4.

Szkolenie odbedzie sie w dniac 9-10 listopada 2022 r.

5.
Szkolenie odbedzie sie w Goczałkowicac Zdroju, dokładny adres spotkania zostanie wysłany drogą mailową tylko dla
uczestnikow i prelegentow wydarzenia.
§2
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia z przyczyn od niego niezalęnyc .
Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
2.
Wszystkie wąne informacje dotyczące Szkolenia, ewentualne komunikaty o zmianac niniejszego Regulaminu,
publikowane bedą na stronie ttps://warsztatydj.pl.

Warunki uczestnictwa
§3
1.

Udział w Konferencji mǫliwy jest w c arakterze Uczestnika lub Prelegenta.

2.

Udział w Szkoleniu jest odpłatny.

3.

Uczestnikiem szkolenia mǫe być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, ktora dokona zakupu na stronie

organizatora wymieniona w §2
4.

Prelegentem mǫe być pełnoletnia osoba fizyczna, ktora dokonała zawarcia z

Organizatorem umowy, przedmiotem ktorej jest udział w Szkoleniu wygłoszenie w trakcie warsztatow wykładu lub zorganizowanie w
czasie szkolenia. W zakresie, w ktorym niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej do Prelegentow zastosowanie znajdują w sposob
analogiczny wszystkie postanowienia dotyczące Uczestnikow.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia znįek od ceny podstawowej.

6.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

7.

Koszt wydarzenia jest zmienny w zalęnosci od wyboru pakietu.
§4

1.

Udział w Szkoleniu mǫliwy jest wyłącznie po dokonaniu wpłaty i otrzymanym potwierdzenia Organizator potwierdzi
zwrotną wiadomoscią e-mail dokonaną wpłate.

2.

Organizator dopuszcza zakup wiekszej ilosci biletow z jednego adresu e-mail

3.

Liczba dostepnyc wejsciowek ograniczona

4.

Zapisy i sprzedą szkolenia potrwa do 5 listopada 2022 r lub do dnia wczesniejszej wyprzedąy całej puli wejsciowek

5.

Weryfikacja Uczestnikow nastąpi na podstawie listy Uczestnikow zawierającej imie,

nazwisko, numer tel oraz adres e-mail.
6.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnosć za poprawnosć podanyc danyc , w szczegolnosci danyc
kontaktowyc i danyc do faktury.

Świadcczenia organizatora
§5
1. W cenie zakupu szkolenia Uczestnik otrzymuje:
a).mǫliwosć udziału w szkoleniu w dniac 9-10.11.2022 r.;
b). całodniowy bufet kawowy , obiad
c). w pierwszy dzień dodatkowo kolacja w formie bufetu oraz nocleg ze sniadaniem
d). prelekcje tematyczne
e). konkursy z nagrodami
f). zdjecia z prelegentami , nowe kontakty , mǫliwosć dołączenia do grupy zamknietej na FB.
g).certyfikat i mǫliwosć uzyskania dodatkowyc profitow u partnerow szkolenia.

Ograniczenia i zakazy
§6
1.
W trakcie wykładow ,dyskusji i zajeć praktycznyc szkolenia obowiązuje całkowity zakaz spǫywania napojow
alko olowyc .
2.

W trakcie szkolenia obowiązuje tak̨e całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonyc .

3.
W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz spǫywania substancji psyc oaktywnyc w tym w szczegolnosci narkotykow,
dopalaczy etc.
4.
W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz wnoszenia na teren lokalu przedmiotow niebezpiecznyc , w tym w szczegolnosci
broni palnej lub białej oraz innyc niebezpiecznyc przedmiotow, materiałow wybuc owyc , srodkow pirotec nicznyc czy substancji
łatwopalnyc .
5.
Osoby biorące udział szkoleniu nie mogą na teren lokalu wprowadzać zwierząt lub wnosić jakic kolwiek rzeczy
ruc omyc mogącyc spowodować zagrǫenie dla innyc .
6.
W trakcie szkolenia zabrania sie zac owań mogącyc spowodować zakłocenie porządku publicznego,
porządku lokalu , otelu,przebiegu wydarzenia oraz zasad bezpieczeństwa.
7.
W trakcie szkolenia zabrania sie propagowania nienawisci. Zniewąające komentarze dotyczące rasy, religii, kultury,
orientacji seksualnej, płci lub tǫsamosci. Jakiekolwiek nekanie jest niedozwolone.
8.
Uczestnicy przyjmują do wiadomosci, į w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, ̨e
dany Uczestnik swoim zac owaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisowpowszec nie obowiązującego prawa
Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzje o usunieciu Uczestnika z szkolenia.
9.
Uczestnicy zobowiązani są podporządkować sie poleceniom pracownikow oc rony oraz innyc słųb porządkowyc
Organizatora, ktore mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody osobiste i majątkowe Uczestnikow, ktore mogą wystąpić w związku
z szkoleniem.
11.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnosć materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarowno na terenie obiektow, w
ktoryc prowadzone są jakiekolwiek działania związane z szkolleniem, jak rownię w miejscac zakwaterowania.
12.
DJ to tę człowiek, badźmy dla siebie mili i wyrozumiali. Pokąmy ,̨e wyjątkową atmosfere tworzy sie nie tylko na imprezac .
Traktujmy sie z szacunkiem. Nie bojmy sie dialogow , ale pamietajmy o uprzejmosci i ̨yczliwosci.
13.
W przypadku zdarzeń losowyc lub innyc przyczyn niezalęnyc od Organizatora (przykładowo:
zagrǫenia dla ̨ycia i zdrowia Uczestnikow, epidemii, kleski ̨ywiołowej, stanu nadzwyczajnego), dopuszcza sie mǫliwosć zmiany
załǫeń organizacji szkolenia, zmiany zakresu swiadczeń i usług a tak̨e terminu i miejsca szkolenia. W takim przypadku Organizator
zobowiązuje sie do poinformowania Uczestnikow i Prelegentow o wprowadzonyc zmianac drogą e-mail na wskazany adres przy
zgłoszeniu.. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w terminie 7 dni od otrzymanej informacji, przez przesłanie rezygnacji na
adres biuro@imprezownia.net Brak rezygnacji jest rownoznaczny z akceptacją wprowadzonyc zmian.

Wizerunek uczestników i prelegentów
§7
1.
Uczestnicy i Prelegenci przyjmują do wiadomosci i wyrąają zgode na rejestracje, utrwalenie oraz udostepnienie przez
Organizatora tudzię podmiot działający na zlecenie Organizatora, całosci wydarzeń z ic udziałem w tym ic wizerunkow i
wypowiedzi w trakcie i na temat szkolenia.
2.
Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestnikow oraz Prelegentow w trakcie
Konferencji. Akceptacja Regulaminu stanowi jednoczesnie zrzeczenie sie wszelkic przyszłyc roszczeń wobec Organizatora z tytułu
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonyc w ramac nagrania czy utrwalenia wizerunku.
3.
Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszec niania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi
Uczestnikow oraz Prelegentow zarejestrowanyc podczas nagrania.
4.
Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o ktorym mowa powy̨ej obejmuje nieograniczone w czasie,
formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszec nianie wizerunku, a tak̨e wykorzystywanie wypowiedzi (w tym
tak̨e we fragmentac ) zarejestrowanyc w ramac rejestrowania obrazu i dźwieku.
5.
Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi obejmuje dowolne wykorzystanie przez
Organizatora całego powstałego pliku filmowego i dźwiekowego lub jego fragmentow. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem
wszystkie znane w c wili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczegolnosci udostepnianie, wyswietlanie i
odtwarzanie w przeglądarkac internetowyc , portalac społecznosciowyc (np. Facebook , Instagram), internetowyc serwisac video
(np. YouTube), umieszczanie w materiałac związanyc z działalnoscią Organizatora, a w szczegolnosci w materiałac marketingowyc
i reklamowyc , prawo do adaptacji, wykorzystanie w multimediac na stronie www.
§8
1.
Prelegenci udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z utworow w
mysl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawac pokrewnyc (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), ktore bedą publikować i
rozpowszec niać w trakcie szkolenia.Organizator nabywa prawo do korzystania z Materiałow w zakresie okreslonym w niniejszym
Regulaminie, tudzię w osobnyc umowac zawieranyc z wybranymi Prelegentami.
2.
Udzielona Licencja nie bedzie w ̨aden sposob ograniczona terytorialnie, co upowąniać bedzie
Organizatora do korzystania z Materiałow na terenie całego swiata bez jakic kolwiek ograniczeń terytorialnyc .
3.
Udzielona licencja ma c arakter tzw. licencji wieczystej, wobec czego Prelegent nie bedzie uprawniony do dokonania
wypowiedzenia udzielonej licencji.
4.
Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony bez mǫliwosci jej wypowiedzenia i obejmuje swoim zakresem wszystkie
znane w c wili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczegolnosci wyswietlanie i odtwarzanie w przeglądarkac
internetowyc , portalac społecznosciowyc , internetowyc facebook czy instagram serwisac video,np. YouTube, umieszczanie w
materiałac związanyc z działalnoscią Organizatora, a w szczegolnosci w materiałac marketingowyc i reklamowyc , prawo do
adaptacji, wykorzystanie w multimediac .
5.
Organizator nie jest uprawniony do udzielenia dalszyc sublicencji na utwory stworzone przez Prelegentow na potrzeby
szkolenia.
6.
Prelegent akceptując niniejszy Regulamin oswiadcza, ̨e bedzie wyłącznym autorem utworow jak rownię,
̨e w c wili dokonania publikacji utworow na szkoleniu przysługiwać bedą mu wyłączne, pełne i niczym nieograniczone majątkowe prawa
autorskie oraz autorskie prawa osobiste do prezentowanyc przez niego utworow i tresci.
7.
Prelegent akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje sie, ̨e utwory bedą wynikiem jego pracy autorskiej oraz, ̨e nie bedą one
naruszać jakic kolwiek praw przysługującyc osobom trzecim, w szczegolnosci autorskic praw majątkowyc , autorskic praw osobistyc
czy praw własnosci przemysłowej.Utwory nie bedą naruszać dobryc obyczajow, jakic kolwiek praw do prywatnosci lub do wizerunku, ani
tę ̨adnyc patentow, praw oc ronnyc udzielonyc na: wzor przemysłowy; wzor ųytkowy czy znak towarowy, a tak̨e jakic kolwiek
praw autorskic , tajemnicy andlowej, praw do nagrań, praw z wykonania, jak rownię jakic kolwiek innyc praw osob trzecic . Ponadto
Prelegent zapewnia, ̨e ̨adna tresć zawarta w utworac nie bedzie nieprzyzwoita, zniesławiająca lub taka, ktora inny sposob naruszałaby
jakikolwiek akt prawny na jakimkolwiek terytorium lub tę generowałoby zobowiązanie Organizatora do zapłaty na rzecz osoby trzeciej
stosownego swiadczenia takiego jak odszkodowanie czy zadosćuczynienie.
8.
Prelegent ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialnosć odszkodowawczą za wady prawne prezentowanyc przez
niego utworow co oznacza, į w przypadku poniesienia przez Organizatora jakiejkolwiek szkody w związku z wygłoszeniem wykładu
w czasie szkolenia oraz eksploatacją utworow Prelegent bedzie zobowiązany do naprawienia szkody w całosci.

Dane osobowe
§8
1.
Poprzez akceptacje Regulaminu Uczestnik wyrąa zgode na przetwarzanie przez Organizatora danyc osobowyc
Uczestnika podanyc przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
2.
Administratorem danyc osobowyc Uczestnika jest Organizator, firma IMPREZOWNIA reprezentowana przez Sławomira
Rybczyńskiego.
3.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu swiadczenia usług objetyc zakresem niniejszego
Regulaminu, w tym w szczegolnosci wszelkic usług wc odzącyc w skład szkolenia. Organizator przetwarza dane osobowe
tak̨e na potrzeby realizacji cią̨ącyc na nim obowiązkow prawnyc , w szczegolnosci przepisow regulującyc zobowiązania
podatkowe.
4.
Dane osobowe Uczestnika bedą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oc rony osob fizycznyc w związku z przetwarzaniem danyc osobowyc i w
sprawie swobodnego przepływu takic danyc oraz uc ylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o oc ronie danyc ) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o oc ronie danyc osobowyc z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.
U. z 2019r. poz. 1781)
5.

Podanie danyc osobowyc przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na

przetwarzanie przez Organizatora danyc osobowyc Uczestnika uniemǫliwiać bedzie wziecie
udziału w szkoleniu.
6.

Organizator mǫe przekazywać dane osobowe Uczestnikow swoim podwykonawcom, a

tak̨e podmiotom swiadczącym usługi otelarskie i gastronomiczne w celu wykonywania swiadczeń okreslonyc w niniejszym
Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, ktory otrzymał dane osobowe Uczestnika staje sie ic administratorem.
7.

Dane osobowe Uczestnikow są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia szkolenia.

8.

Kądy Uczestnik ma prawo dostepu do:
1.

dostepu do tresci danyc osobowyc i otrzymywanie kopii swoic danyc ,

2.

sprostowania (poprawienia) danyc osobowyc ,

3.

usuniecia danyc osobowyc ,

4.

ograniczenia przetwarzania danyc osobowyc ,

5.

przeniesienia danyc osobowyc , jesli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody.

Organizator przekąe te dane podmiotowi danyc na własciwym nosniku lub
przesle dane do wskazanego podmiotu.
6.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danyc osobowyc ,

7. Dostep do danyc mǫliwy jest w siedzibie Organizatora – IMPREZOWNIA , ul.Pszczyńska 372 , 43-176 Gostyń
W sprawie danyc osobowyc mǫna rownię kontaktować sie drogą elektroniczną pod adresem biuro@imprezownia.net 8.Kądy Uczestnik
mǫe wniesć skarge w związku z przetwarzaniem danyc osobowyc .
Skarge nalęy złǫyć do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Oc rony Danyc Osobowyc , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.Organizator nie bedzie przekazywać danyc osobowyc Uczestnikow poza obszar EOG.
Organizator nie podejmuje zautomatyzowanyc decyzji na podstawie danyc osobowyc , w tym nie dokonuje profilowania.
9. Organizator stosuje odpowiednie srodki tec niczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie nalęytego poziomu oc rony
przetwarzanyc danyc osobowyc . W szczegolnosci Organizator zabezpiecza dane przed ic udostepnieniem osobom
nieupowąnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującyc przepisow oraz, utratą lub zniszczeniem.

Reklamacje
§10
1.Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski dotyczące organizacji oraz przebiegu Konferencji mogą być składane Organizatorowi w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną e-mail: biuro@imprezownia.net
2. Organizator zobowiązuje sie do rozpoznania wniesionyc reklamacji w terminie 14 dni od dnia ic
doreczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca reklamacje zostanie poinformowana w drodze pisemnej, lub w
przypadku niepodania adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w formie elektronicznej do wiadomosci email.

Odcstąpienie odc umowy
§11
1.
Uczestnik, ktory dokonał zakupu szkolenia uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem bez
ponoszenia jakic kolwiek kosztow i bez podawania przyczyn w terminie 14-tu dni od dnia zawarcia umowy, przy czym za dzień
zawarcia umowy uznaje sie dzień doreczenia Uczestnikowi potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
2.
Oswiadczenie o odstąpieniu od umowy mǫe zostać sporządzone w formie wiadomosci elektronicznej e-mail i zostać wysłane
pod adres biuro@imprezownia.net lub w formie pisemnej i zostać wysłane na adres siedziby organizatora.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy z zac owaniem w/w terminu umowa ta uznana bedzie za niezawartą. Wobec powy̨szego
Organizator niezwłocznie, nie poźniej jednak nį w terminie 14 dni od otrzymania oswiadczenia o odstąpieniu od umowy dokona na rzecz
Uczestnika zwrotu zapłaconego przez niego szkolenia.

Postanowienia koncowe
§12
1.

Niniejszy Regulamin jest integralną czescią Umowy zawieranej z Uczestnikiem oraz Prelegentami.

2.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania interpretacji niniejszego Regulaminu, a tak̨e do wydawania
instrukcji dodatkowyc .
3.

Niniejszy Regulamin wc odzi w ̨ycie z dniem jego zamieszczenia na stronie www organizatora oraz stronie szkolenia.

4.
Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wc odzą w ̨ycie z c wilą publikacji na stronie
www.warsztatydj.pl. Przy czym w odniesieniu do usług bedącyc w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w c wili
składania rezerwacji przez Uczestnika.
5.
W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za
niewąne bądź nieskuteczne pozostałe postanowienia Regulaminu zac owują swoją moc. W miejsce niewąnego/bezskutecznego
postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, ktora bedzie najblįsza celom postanowienia uznanego za niewąne/bezskuteczne.
6.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w szkoleniu bedą rozstrzygane przez sąd własciwy dla siedziby
Organizatora, c yba ̨e przepisy powszec nie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
7.
Szkolenie ma c arakter zamkniety i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowyc (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
8.

W sprawac nieuregulowanyc niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

