Regulamin konferencji Futurefoods 2017
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji Futurefoods 2017 (dalej w Regulaminie:
Konferencja).
2. Konferencja organizowana jest w Warszawie w dniu 11.09.2017 r. w Westin Hotel w Warszawie.
3. Organizatorem Konferencji jest KL Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Koninie, ul. Królowej Marysieńki 32A, NIP 6652993007, REGON 302581492, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486601.
4. Udział w konferencji jest płatny.
5. Uczestnikiem Konferencji może być osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji na
Konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
futurefoods.evenea.pl.
6. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych
oraz lunchu (zgodnie z Programem Konferencji).
7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Płatność za uczestnictwo w Konferencji może być dokonana jedynie za pośrednictwem strony
futurefoods.evenea.pl.
9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji opłata za uczestnictwo nie będzie
zwracana.
10. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym
terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
płatności za zakupione produkty lub usługi.
11. Administrator danych osobowych (Organizator Konferencji) podejmuje wszelkie stosowne środki
bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności
informacji.
12. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza
rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
14. Koszt zakwaterowania oraz przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
15. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego wizerunku w formie zdjęć reportażowych z
Konferencji w zbiorze zdjęć umieszczonych w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz
informacyjnych, takich jak broszury, artykuły i materiały prasowe, ulotki, Internet, itp.,
adresowanych do klientów oraz innych materiałach służących do wymiany informacji.
16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestników Konferencji.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
Organizatora (www.futurefoods.pl)
19. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jego
zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora (www.futurefoods.pl).
20. Wszelkie reklamacje związane z konferencją powinny być zgłaszane drogą elektroniczną, na
adres biuro@klenergy.eu i zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni od
zgłoszenia.

