Regulamin konferencji „Global Industry Summit”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konferencji pod nazwą „Global Industry Summit” jest przedsiębiorstwo KellySo, Piotr Sowłowiec zwany dalej Organizatorem.
2. Kongres odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie oraz obowiązuje wszystkich Uczestników Kongresu.
4. Udział w Kongresie jest płatny, chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.
5. W ramach Kongresu będą odbywały się wykłady i panele dyskusyjne.
6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: http://www.kellyso.pl.
7. Prelegenci oraz tematy wystąpień na Konferencję, zostały potwierdzone przez Organizatora, jednakże z przyczyn niezależnych od Organizatora
mogą nastąpić zmiany tematów, godzin wystąpień czy odwołania prelegentów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub modyfikacji
programu.
§ 2.
Warunki Uczestnictwa w Kongresie
1. Warunkami Uczestnictwa jest: zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
http://www.kellyso.pl oraz dokonanie opłaty za udział w konferencji.
2. Organizatorzy sporządzą listę osób, które otrzymały mailowe potwierdzenia uczestnictwa, na podstawie której zarejestrowani Uczestnicy
przed rozpoczęciem Kongresu otrzymają identyfikatory umożliwiające udział w Kongresie.
3. Po dokonaniu rejestracji i opłaty za udział w konferencji Uczestnicy nie mogą ubiegać się w zwrot poniesionych nakładów w przypadku
rezygnacji z konferencji, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
4. Koszty związane z kosztami podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy uczestników osób zalegających z płatnościami oraz osób pracujących na rzecz firm
prowadzących działalność konkurencyjną.
§ 3.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się, w tym w szczególności z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi
nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z uczestnictwem w Kongresie oraz odszkodowania, chyba,
że Organizator zadecyduje inaczej.
2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorami.
3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez KellySo, Piotr Sowłowiec,
ul.Żytnia 3, 55-050 Ksieginice Małe, NIP: 542-15-30-287, REGON: 364482385, w tym w szczególności w celu rejestracji zgłoszenia uczestnictwa
w Global Industry Summit oraz jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć ze swoim
wizerunkiem w celach marketingowych na potrzeby Organizatora.
4. Uczestnik w każdym czasie ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia a także żądania ich usunięcia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zgubione, zniszczone oraz skradzione podczas Kongresu.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są
jakiekolwiek działania związane z konferencją.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej http://www.kellyso.pl
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 2 dni
od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej http://www.kellyso.pl.

KELLYSO PIOTR SOWŁOWIEC
ul. Żytnia 3
55-050 Księginice Małe

+48 608 558 951
piotr.sowlowiec@kellyso.pl
www.kellyso.pl

NIP: 542-15-30-287
REGON: 364482385

