REGULAMIN KONFERENCJI
„Efektywne obniżanie strat wody w systemach wodociągowych
- innowacje, rozwiązania, wdrożenia”

Hotel Lipowy Most 8-10.05.2019

§1
OBJAŚNIENIA
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Konferencji – należy przez to rozumieć wydarzenie, odbywające się w terminie 8-10.05.2019, w
Hotelu Lipowy Most, adres: Borki 29, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, podczas którego Organizator
zapewnia Uczestnikom możliwość spotkań z dostawcami towarów i usług oraz ekspertami z branży
wod-kan i branż powiązanych.
b) Organizatorze – należy przez to rozumieć AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j. NIP: 5423188999,
REGON 200405854 z siedzibą w Białymstoku, ul. Niemeńska 29, 15-161 Białystok.
c) Uczestniku – należy przez to rozumieć podmiot zgłoszony do udziału w Konferencji i
reprezentowany na niej przez wskazanego pracownika.
d) Prelegencie/Współorganizatorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą specjalistą w
obszarze omawianej branży, prezentującą podczas konferencji wiedzę ekspercką, bądź
przedsiębiorcę reprezentowanego przez wskazanego przedstawiciela, prezentującego podczas
Konferencji ofertę produktów i usług skierowaną do Uczestników bądź merytoryczne zagadnienia.
§2
CEL REGULAMINU
1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Organizatora, Prelegentów i
Uczestników
w
związku
z
organizacją,
oraz
udziałem
w
Konferencji.
2. Regulamin
jest
umieszczony
www.aqtech.com.pl/konferencja.

do

pobrania

oraz

wglądu

pod

adresem:

3. Uczestnictwo w Konferencji wiąże się z koniecznością akceptacji postanowień Regulaminu.
§3
CEL KONFERENCJI
1. Zapewnienie wszystkim Uczestnikom Konferencji dostępu do wiedzy eksperckiej i aktualnych
informacji związanych ze specjalistyczną wiedzą, produktami lub usługami prezentowanymi przez

Prelegentów.
2. Omówienie zagadnień naukowych, technicznych oraz innych wskazanych w programie konferencji.
3. Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami i Prelegentami.
§4
KRYTERIA UDZIAŁU
1. Konferencja dedykowana jest podmiotom z branży wodno-kanalizacyjnej w tym:
a) pracownikom przedsiębiorstw wod-kan,
b) pracownikom przedsiębiorstw komunalnych,
c) pracownikom JST odpowiedzialnym za gospodarkę wod-kan.

§5
REJESTARCJA i WARUNKI UDZIAŁU
1. Udział w Konferencji dla Uczestników spełniających kryteria udziału zawarte w § 4 jest możliwy
pod warunkiem opłacenia noclegów podczas wydarzenia. Pozostałe koszty uczestnictwa pokrywa
Organizator oraz Współorganizatorzy.
2. Warunki udziału dla Prelegenta w Konferencji reguluje odrębna umowa.
3. Organizator umożliwia zgłoszenia udziału w konferencji poprzez uzupełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora adresem: aqtech.com.pl/konferencja.
Dostępne są dwie wersje formularza:
a) Formularz online
b) Formularz PDF do pobrania, ręcznego uzupełnienia i wysyłki mailem (skan) na adres
konferencje@aqtech.com.pl lub faxem na nr 85 652 45 56
4. Osoba zgłaszająca swój udział zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych
Uczestnika, pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji udziału w Konferencji Uczestnika bez
podania przyczyny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia na Konferencję Uczestnika nie spełniającego
powyższych kryteriów bez podania przyczyny.
7. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika wpisuje go na listę Uczestników, pod
warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.
8. Organizator mailowo, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzi
Uczestnikowi fakt rejestracji, lub fakt nieprzyjęcia do udziału w Konferencji.
9. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji i otrzymają potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia są zobowiązani niezwłocznej opłaty noclegów przelewem bezpośrednio na konto

hotelu, jednak nie później niż do dnia 25.04.2019.
10. Dane do przelewu za noclegi: Polana Sp. z o.o., nr rachunku 71 1540 1216 2054 4458 9419 0001,
tytuł przelewu: „Nocleg w terminie ………., uczestnicy: …..imiona i nazwiska………”
11. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, ale nie pojawili się na Konferencji, nie mają prawa do
zwrotu kosztów noclegu.
§6
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Do obowiązków Organizatora należy:
1. Przekazanie informacji o czasie, miejscu i programie Konferencji Uczestnikom, oraz Prelegentom.
2. Informowanie Uczestników oraz Prelegentów o sprawach bieżących związanych z organizacją
Konferencji.
3. Zapewnienie dostępu do wiedzy przekazywanej przez Prelegentów podczas wykładów i na
stoiskach produktowych.
4. Zapewnienie wyżywienia podczas Konferencji – przerw kawowych, obiadów oraz kolacji (śniadania
są wliczone w koszt noclegu opłacanego przez Uczestników). Uczestnicy ponoszą koszty
wszelkich zamówień wykraczających poza zakres ustalony przez Organizatora z hotelem.
5. Zapewnienie zorganizowanej rekreacji na świeżym powietrzu podczas drugiego dnia Konferencji.

§7
ZASTRZEŻENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, miejsca i programu Konferencji. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, od niego
niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań
Organizatora wynikających z Regulaminu, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im
zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
2. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych w trakcie trwania
Konferencji oraz po jej zakończeniu z przyczyn leżących po jego stronie.

§8
DANE OSOBOWOWE
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej RODO) Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym
jest AQUA-TECH Smilewicz Tuz Sp. j. z siedzibą przy ul. Niemeńskiej 29, 15-161 Białystok, z
którym można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@aqtech.com.pl.
2. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji,
administracyjnej obsługi i przebiegu Konferencji „Efektywne obniżanie strat wody w systemach
wodociągowych” organizowanej w dniach 08-10.05.2019 przez AQUA-TECH Smilewicz Tuz Sp. j. i
partnerów, w tym sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych,
sporządzenia listy uczestników loterii, w celach reklamowych i promocyjnych, oraz w celach
otrzymywania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3. Odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym będą współorganizatorzy
Konferencji. Lista współorganizatorów dostępna jest na stronie Organizatora:
www.aqtech.com.pl/konferencja
4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem ;
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Udostępnione dane nie będą profilowane;
8. Udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

§9
PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE
1. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
880) Organizator ma prawo na publikację wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości
takiej jak zgromadzenia, krajobraz, publiczna impreza, w postaci ogólnych zdjęć, lub/ i nagrań
wideo stanowiących relację z przebiegu całości konferencji.

2. Zdjęcia oraz nagrania dostępne będą na stronie internetowej aqtech.com.pl – na podstronie
poświęconej Konferencji oraz na profilach społecznościowych AQUA-TECH informujących o
Konferencji .

3. W formularzu zgłoszeniowym uczestnicy mogą wyrazić odrębną zgodę na wykorzystanie swego
wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach podczas Konferencji w celach marketingowych
i promocyjnych przez publikację ich na stronie internetowej, za pośrednictwem portali
społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn i portale podobne, w pismach i na portalach
branżowych.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub
bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych
postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień
nieważnych lub bezskutecznych postanowienia te nie byłyby wiążące.

