Regulamin
POLISHOPA DESIGN THINKING CONFERENCE BYDGOSZCZ 2018
Bydgoszcz, 4 - 7 czerwca 2018 r.

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument jest regulaminem POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2018,
zwanej dalej Konferencją.
2. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
3. Organizatorem Konferencji jest SHOPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Bydgoszczy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000685864, NIP: 9532716962, zwana dalej Organizatorem.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Uczestnikami Konferencji są osoby zarejestrowane poprzez specjalny formularz dostępny na
stronie internetowej www.POLISHOPA.pl, których zgłoszenia zostały zaakceptowane przez
Organizatora oraz które uiściły opłatę za uczestnictwo w Konferencji w terminie wyznaczonym przez
Organizatora. Organizator informuje mailowo o akceptacji zgłoszenia w terminie 7 dni od daty
przesłania formularza rejestracyjnego.
6. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
7. Liczba miejsc udostępnianych Uczestnikom jest ograniczona i wynosi 490. Organizator
poinformuje na stronie internetowej www.POLISHOPA.pl o wyczerpaniu puli udostępnionych miejsc.
Jeżeli dana osoba uiściła opłatę konferencyjną po wyczerpaniu puli udostępnianych miejsc,
Organizator zwróci wpłaconą kwotę w najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia Konferencji.
8. W ramach Konferencji odbędą się sesje Revolution Day, Innovation Day, Challenge Days, przerwy
kawowe oraz konkurs POLISHOPA Honeycombs Award 2018.
9. Terminy wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją zostaną podane w Harmonogramie,
zamieszczonym do wglądu Uczestników na stronie internetowej Konferencji (www.POLISHOPA.pl)
oraz fanpage'u Konferencji. Dane w Harmonogramie Organizator może dowolnie modyfikować.
10. Organizator zobowiązuje się do wydania Komunikatu zawierającego podstawowe i niepodlegające
zmianie informacje dotyczące Konferencji w formie wiadomości elektronicznej przesłanej każdemu
uczestnikowi Konferencji.
11. Uczestnik zobowiązuje się do śledzenia zmian w Harmonogramie.
§2. Uczestnictwo w Konferencji
1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej
(www.polishopa.pl/rejestracja) zaakceptowane przez Organizatora;

b) Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.
2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia
Zgłoszenia uczestnictwa.
3. Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanych wpłat na życzenie wyrażone przez Uczestnika
podczas rejestracji na stronie internetowej.
4. Organizator wystawia fakturę na dane podane przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie
internetowej.
5. Każdy Uczestnik biorący czynny udział w Konferencji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w
Konferencji.
6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
7. Organizator informuje, że Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia będą filmowane oraz
fotografowane. Uczestnik dokonując rejestracji na Konferencję oraz uiszczając opłatę konferencyjną
wyraża zgodę na jego filmowanie i fotografowanie oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez
Organizatora swojego wizerunku utrwalonego podczas trwania i w związku z Konferencją oraz na
udzielanie takiej zgody przez Organizatora podmiotom trzecim. Zgoda nie jest ograniczona
terytorialnie.
8. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego
wizerunku utrwalonego w czasie trwania Konferencji i w związku z Konferencją. Rozpowszechnianie
wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji Konferencji i jej przebiegu oraz następowało
wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych.
9. Wizerunek może zostać zestawiony z wizerunkiem innych osób lub obiektów oraz tekstem o ile
również wiążą się one z Konferencją i ilustrują lub opisują jej przebieg.
10. Zgoda na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, wyłącznie w zakresie o
jakim wyżej mowa, zostaje udzielona na okres 3 lat od daty zakończenia Konferencji.
11. Nagrywanie przebiegu Konferencji bez zgody Organizatora oraz rozpowszechnianie nagrań
wykonanych bez takiej zgody jest niedozwolone.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencję (lub zobowiązania do jej
opuszczenia) Uczestnikom:
a)będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji
psychotropowych;
b) którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób urągający zasadom kultury i
dobrym obyczajom.
§3. Regulamin wypełnienia formularza rejestracyjnego

1. Zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja) odbywa się w specjalnym formularzu na stronie internetowej:
www.POLISHOPA.pl .
2. Dane podane w formularzu rejestracyjnym Organizator uznaje za ostateczne. Wyłączną
odpowiedzialność za skutki podania w formularzu rejestracyjnym nieprawidłowych danych ponosi
osoba, która wypełniała formularz.
3. Formularz rejestracyjny należy wypełniać używając pełnych, prawidłowych nazw, bez użycia
skrótów.
§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w
Konferencji powinna być dokonana w formie wiadomości mailowej (formie dokumentowej w
rozumieniu art. 77 [3] i art. 77 [4] kodeksu cywilnego) wysłanej na adres skrzynki poczty
elektronicznej: polishopa2018@shopa.eu .
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji opłata konferencyjna nie podlega
zwrotowi.
§5. Opłaty
1. Informacje na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie
internetowej Konferencji oraz w Komunikacie wydanym przez Organizatora.
2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na
stronie internetowej Konferencji, fanpage’u Konferencji, Komunikacie wydanym przez Organizatora,
upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu
jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
3. W przypadku gdy Konferencja nie odbędzie się z powodu zdarzeń niezależnych od Organizatora,
stanowiących skutek działania siły wyższej (rozumianej jako: okoliczności nadzwyczajne,
nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, a w
szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, zakłócenia w dostawach
energii elektrycznej, a także wszelkie skutki wdrożonych odgórnie środków zapobiegawczych przed
aktami terrorystycznymi) wpłacone opłaty konferencyjne nie podlegają zwrotowi.

§6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie
pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
3. Po upływie wyżej wskazanego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane, zaś brak
zgłoszenia reklamacji w zakreślonym terminie powoduje, że odpowiedzialność Organizatora za
wszelkie szkody, poza tymi wyrządzonymi umyślnie, zostaje wyłączona.
§7. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konferencji oraz wszystkich osób, które przesłały formularz
rejestracyjny będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konferencji oraz celach
marketingowych związanych z kolejnymi jej edycjami.
2. Dane osobowe uczestników Konferencji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych
osobowych jest Organizator (SHOPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w
Bydgoszczy, adres: ul. Długa 16, 85-034, Bydgoszcz).
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnikowi
przysługuje prawo do bycia zapomnianym. Celem realizacji takich uprawnień należy kontaktować się
mailowo na adres: polishopa2018@shopa.eu .
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konferencji.
5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego osoba
wysyłająca formularz wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez nią danych
osobowych na potrzeby przesłania do niej informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych
imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia,
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i
może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników oraz osób, które wypełniły i wysłały formularz
zgłoszeniowy, uzyskane przez Organizatora, będą zapisane i przechowywane w formie elektronicznej.
7. Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

§8. Postanowienia końcowe
1. Uzupełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora oraz jego wysłanie
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie Uczestnika do
przestrzegania w trakcie uczestnictwa w Konferencji przepisów prawa, przepisów porządkowych
obowiązujących na terenie obiektu, w którym będzie się odbywała Konferencja oraz wszelkich innych
ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
3. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Organizator wyjaśnia, że w związku z organizacją
Konferencji nie zawiera z Uczestnikami umów przechowania w sposób wyraźny ani dorozumiany oraz

nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub
skradzione podczas Konferencji.
4. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Organizator wyjaśnia, że nie świadczy na rzecz
Uczestników usług turystycznych (usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne
usługi świadczone turystom lub odwiedzającym) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i
nie ponosi odpowiedzialności na zasadach określonej we wspomnianej ustawie.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
Konferencji.
7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie
wskazanym przez Organizatora, nie wcześniej niż przed ich opublikowaniem na stronie internetowej
Konferencji.
8. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konferencji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. Organizator informuje, że Uczestnikom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego w związku z treścią art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość.

