Regulamin
§ 1.
Rejestracja na Konferencję EXPERT SUMMIT 2017 – All about Microsoft technologies
1.Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady rejestracji na Konferencję EXPERT SUMMIT 2017
– All about Microsoft technologies, która odbędzie się na obiekcie Lubelskiego Parku Naukowo
Technologicznego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 3 w dniu 9 listopada 2017 r. ("Konferencja").
2. Organizatorem wydarzenia jest Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości.
3. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się na
stronie www.expertsummit.pl/. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane, wymagane w
formularzu rejestracyjnym.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w punkcie 3 lub
dokonania rejestracji w Punkcie Rejestracyjnym w dniu 9 listopada 2017 roku na obiekcie Konferencji.
5. Rejestracja będzie prowadzona od dnia 1 września 2017 r. do dnia 9 listopada 2017 r. Organizator
zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania
wszystkich dostępnych miejsc, przeznaczonych dla uczestników Konferencji. Informację o zakończeniu
rejestracji Organizator zamieści na stronie www.expertsummit.pl
6. Każda osoba, po zarejestrowaniu się na Konferencję, otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację.
7. Organizator może odrzucić rejestrację uczestnika wysyłając komunikat e-mailem.
8. Rejestracja oraz udział w Konferencji są bezpłatne.

§ 2.
Dane osobowe
1.Organizator informuje, że dane osobowe uczestników, podane podczas rejestracji na Konferencję na
stronie rejestracyjnej, przetwarzane są poprzez tę stronę, w celach rejestracyjnych oraz celach
związanych z Konferencją a także w związku z obsługą techniczną strony rejestracyjnej. Zbieranie
danych osobowych uczestników odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże podanie tych
informacji jest niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
2. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników, podane podczas rejestracji na Konferencję na
stronie rejestracyjnej, mogą zostać przetworzone i wykorzystane w celach marketingowych związanych
z Konferencją. Uczestnicy wyrażają zgodę na wysyłanie im e-maili z ofertami zawierającymi treści
marketingowe i reklamowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania e-maili do Uczestników po konferencji.
§ 3.
Rezygnacja z udziału w Konferencji
1. Rezygnacja z udziału w Konferencji musi być zgłoszona na piśmie na adres e- mail:
expertsummit@outlook.com . E-mail z rezygnacją musi zostać wysłany z adresu podanego
podczas rejestracji
§ 4.
Konferencja
1. Uczestnik dobrowolnie uczestniczy w Konferencji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra utracone przez Uczestników Konferencji, podczas
jej trwania. Uczestnik wszelkie rzeczy osobiste wnosi na obiekt Konferencji na własną odpowiedzialność
i pilnuje ich we własnym zakresie.
3. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w sesjach technologicznych oraz warsztatach odbywających się
podczas Konferencji.
4. Uczestnik ma prawo do bezpłatnych konsultacji z prelegentami w Strefie Expert.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiłki wydawane podczas Konferencji z w uwagi, iż
zajmuje się tym firma zewnętrzna.
9. Uczestnik ma prawo brać udział we wszystkich konkursach trwających podczas Konferencji.
Regulaminy poszczególnych konkursów dostępne będą w Punkcie Rejestracyjnym podczas trwania
Konferencji.
10. Podczas Konferencji obowiązuje zakaz zrzeszania się, organizowania manifestacji, ruchów na tle
politycznym i religijnym.
11. Na obiekcie Konferencji panuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania
substancji zakazanych przez polskie prawo.
12. Informujemy, że uczestnicy nie stosujący się do Regulaminu, zachowujący się w sposób
nieodpowiedni lub zakłócający przebieg Konferencji zostaną natychmiastowo usunięci z obiektu, na
którym odbywa się Konferencja. Osoby te nie mają prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec
Organizatora.
13. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub obrazu podczas
Konferencji.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub prelegentów. W takim przypadku
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.
15. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do zapewnienia żadnych Świadczeń na rzecz
Uczestników.
16. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wymagań niniejszego regulaminu, jak również
stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń
organizacyjnotechnicznych przedstawiciela Organizatora. Organizator nie ubezpiecza Uczestników
Konferencji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania
warunków uczestnictwa.
§ 5.
Odwołanie Konferencji
1. W przypadku odwołania Konferencji z winy Organizatora lub z powodu siły wyższej, Organizator
niezwłocznie poinformuje Uczestników Konferencji wysyłając zawiadomienie e-mailem oraz
umieszczając oficjalny komunikat na profilu Facebook Konferencji, pod adresem:
https://www.facebook.com/MicrosoftExpertSummit.
2. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w
związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu.
§ 6.
Zmiany w regulaminie
1. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach zostaną wysłane pocztą email do Uczestników. Jeśli Uczestnik nie akceptuje zmian w Regulaminie może na podstawie § 2
zrezygnować z udziału w Konferencji.

