REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ INFO‐INWEST
§1. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Partnerów i
Sponsorów Konferencji, których Organizatorem jest Info‐Inwest M. Leśniak i wspólnicy
spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gabriela 4 lok.1 zarejestrowanym w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000428386, NIP 522 00 18 186.
2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: Info‐Inwest M. Leśniak i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Gabriela 4 lok.1, 01‐347 Warszawa
Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna która dokonała Rejestracji na konferencję w roli
słuchacza.
Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji.
Rejestracja: Zgłoszenie Uczestnika do udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego on‐line, e‐mailem lub telefonicznie.
Formularz zgłoszeniowy: oznacza formularz dostępny na stronie internetowej
www.pracowniaeventow.pl za pomocą którego następuje Rejestracja.
Partner: podmiot trzeci, osoba prawna obejmująca Konferencję patronatem honorowym,
merytorycznym lub medialnym.
Sponsor: podmiot trzeci, osoba prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie z
cennikiem.
Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Organizatora,
potwierdzający Rejestrację.
3. Uczestnicy, Partnerzy i Sponsorzy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
§2. Rejestracja oraz ogólne warunki uczestnictwa w Konferencji
1. Udział w Konferencjach jest dobrowolny.
2. Konferencje organizowane są dla sektora architektoniczno‐budowlanego (inwestorów,
architektów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, projektantów branżowych,
wykonawców, zarządców i administratorów) mających aktywny związek z zarządzaniem,
planowaniem, projektowaniem, realizacją inwestycji budowlanych i ich otoczenia.
3. W Konferencji może wziąć udział każdy słuchacz zainteresowany tematyką konferencji
pod warunkiem, że należy do jednej z wyszczególnionych grup wymienionych w § 2 ust. 2

oraz w miarę dostępnych miejsc w wybranych konferencjach studenci kierunków
mających związek z planowaniem, projektowaniem, realizacją inwestycji budowlanych
lub zarządzaniem obiektów.
4. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz rejestracyjny on‐line, pocztą elektroniczną
lub telefonicznie na podstawie otrzymanego zaproszenia.
5. Rejestracja uczestnictwa w konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków
Regulaminu dostępnego na stronie www.pracowniaeventow.pl, a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.
6. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym
wypełnienia formularza rejestracyjnego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń
uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Konferencji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania
nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji.
9. Rejestracja jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu
email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej
Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej
informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża
zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami
komunikacji elektronicznej na adres konferencje@infoinwest.pl niezwłocznie po
wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
10. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą
potwierdzeniem udziału.
11. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony
Partnerów Konferencji.
§3. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik zapisany na Konferencję ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji w
ustalonym przez Organizatora terminie podanym na zaproszeniu lub do znalezienia
zastępstwa na swoje miejsce.
2. Rezygnację należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres konferencje@infoinwest.pl.
3. Zamawiający ma prawo dokonać zmian osobowych Uczestników których wcześniej
zgłaszał na Konferencję i ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Organizatora.
4. W przypadku niedotrzymania terminu powiadomienia i przybyciu innej osoby niż zgłaszał
Zamawiający nastąpi dopisanie tej osoby do listy słuchaczy.
§4. Ochrona danych osobowych
1. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu
bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora
Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach
konkretnej Konferencji.
2. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z
powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o
szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami

płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed
transmisją od użytkownika.
§5. Odpowiedzialność Uczestników
1. Uczestnicy i Zmawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Partnerów w materiałach
informacyjnych i promocyjnych.
3. Koszt przejazdu na Konferencję oraz koszt miejsca parkingowego Uczestnik pokrywa we
własnym zakresie.
4. Organizator nie zapewnia zakwaterowania Uczestnikom, Partnerom, Sponsorom
konferencji.
§6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo ‐ w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych ‐ do odwołania lub przełożenia Konferencji.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Konferencji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie
Regulaminu zostanie wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników. Jeżeli
Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu
w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony
Regulamin.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2017r.

