REGULAMIN KONFERENCJI #KOCHAMSŁYSZEĆ2022
01.10.2022, LUBLIN
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konferencji #kochamsłyszeć2022 (dalej: Konferencja) jest KAPPRO sp
z. o.o, z siedzibą w Lublinie, u. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zwana dalej
Organizatorem, zarejestrowana pod numerem KRS 932758, NIP 9462711496, REGON
520455040.
2. Uczestnikiem konferencji może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, która spełni
łącznie wszystkie elementy zawarte w części II ZASADY UCZESTNICTWA.
3. Prelegent również jest uczestnikiem wydarzenia, obowiązuje go ten sam regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji w programie Konferencji nawet w
dniu, w którym się odbywa.
5. Przepisy tego Regulaminu to integralna część zgłoszenia swojego uczestnictwa w
Konferencji. Przesłanie zgłoszenia na konferencję, do Organizatora, jest równoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i jest formą zawarcia zobowiązań.
II ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika konferencji jest spełnienie łącznie poniższych
postanowień: a) rejestracja przez stronę www.agnieszkakapron.pl; b) otrzymanie od
organizatora potwierdzenia rejestracji w formie online, a w przypadku jej braku prosimy
o kontakt pod adresem info@agnieszkakapron.pl; c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w
ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od potwierdzenia rejestracji w formie e-mail,
jednak nie później niż 14 dni przed datą wydarzenia lub w przypadku UczestnikaPrelegenta, opłata będzie wynosiła 0 zł. W przypadku braku odnotowania opłaty przez
uczestnika, zostaje się wykreślonym z listy uczestników. Opłaty należy realizować PO
OTRZYMANYM POTWIERDZENIU przez dostępną na stronie bramkę płatniczą lub
tradycyjnym przelewem na numer konta 14 1140 2004 0000 3602 8191 1305 (mBank
S.A.).
2. Termin rejestracji na Konferencję upływa 20 września 2022 roku. Po tym terminie
będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin.
3. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prowadzenia transmisji z wydarzenia w formie
online oraz rejestrowania wydarzenia do celów późniejszej promocji i sprzedaży.
4. Koszt przyjazdu każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia osoby zakłócającej przebieg konferencji
lub łamiących regulamin z dalszego udziału, bez zwrotu opłaty za udział.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, skradzione lub zniszczone podczas trwającej Konferencji.

7. Uczestnik ponosi także pełną odpowiedzialność za zniszczenia, które dokona, na
terenie obiektu, w którym prowadzona jest konferencja.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały i informacje przedstawione
przez uczestników, gości, prelegentów, firm, w tym za m.in. nazwę czy logo, reklamy,
inserty, banery, prezentacje, materiały reklamowe, stand'y, roll-up’y, za wszelkie
wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji.
9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konferencji w formie online gdy sytuacja
sanitarno-epidemiologiczna lub prawna będzie uniemożliwiała spotkanie w formie
stacjonarnej, w Lublinie.
III REZYGNACJA
1.

Pisemną rezygnację (w formie e-mail) z udziału w Konferencji prosimy zgłaszać na
adres: info@agnieszkakapron.pl
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji:
- do 60 dni przed terminem odbycia się konferencji-100% zwrot opłaty
- 60-21 dni przed terminem konferencji - 50% zwrot opłaty
- mniej niż 21 dni - bez możliwości zwrotu.
IV UTRWALANIE KONFERENCJI
1. Uczestnik wyraża zgodę zarówno na nieodpłatne stremowanie na żywo jak i
nagrywanie, fotografowanie oraz udostępnianie materiałów z jego udziałem. Ponadto
oświadcza, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie,
rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku, dowolną techniką
bądź za pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych
celach, tworzenie dzieł zależnych, płatnych, bezpłatnych i inne.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na
korzystanie z materiałów z jego uczestnictwem bez ograniczeń czasowych oraz
terytorialnych.
V WIZERUNEK
1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego
wizerunku przez Organizatora do celów reklamowych, promocyjnych i
marketingowych.
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności w Internecie itp.
3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących, a także przyszłych) roszczeń,
w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku.
VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest jest przez KAPPRO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w
wydarzeniu.
3. Uczestnik Konferencji może skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub
mailowo zgodnie z informacjami kontaktowymi zawartymi na stronie
www.agnieszkakapron.pl
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań
dotyczących Konferencji oraz działań powiązanych.
5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane
przekazane podczas rejestracji na wydarzenie. Podstawę prawną przetwarzania tych
danych stanowi udzielona w trakcie rejestracji zgoda.
4. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
5. Zgoda na przetwarzanie danych jest obligatoryjna do zgłoszenia udziału.
6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas nieoznaczony oraz
zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom i instytucjom
współpracujących w pracach organizacyjnych. Poza tym dane osobowe mogą być
przekazane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
8. Uczestnik konferencji ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
1. Organizator oświadcza, że z uwagi na sytuację sanitarno- epidemiologiczną , w
uzasadnią przypadku, konferencja może się odbyć wyłącznie w formie online.
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty konferencji, jeżeli będzie zmuszony ze
względu na powyższą sytuację. W przypadku zmiany formy lub terminu Konferencji
opłaty za udział nie podlegają zwrotowi.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od
Organizatora, tzw. „siły wyższej” (powódź, huragan i inne klęski żywiołowe),
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek

2.
3.
4.

5.

opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług
dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest zgodne z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002
r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi
imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504)
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11. 04.2022 r.

