Regulamin uczestnictwa w Konferencji FUTURE FOODS TECH 2018:
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Niniejszy regulamin określa zasady udziału oraz zasady uczestnictwa w konferencji „Future Foods
tech 2018“ (dalej Konferencja), który odbędzie się 19.04.2018 w Łodzi.
Organizatorem Konferencji jest KL Energy Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie (62-510), przy ul.
Królowej Marysieńki 32 A, NIP 665 299 30 07, Regon 302581492 (dalej Organizator)
Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłasza
Uczestnika do udziału w Konferencji na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która została zgłoszona przez Zamawiającego do udziału na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Zgłoszenie udziału – oświadczenie woli oraz wypełnienie formularza udziału w Konferencji na
platformie Evenea zgodnie z regulaminem tej platformy dostępnym na stronie internetowej
www.evenea.pl/regulamin.
Udział w Konferencji jest płatny.
Zamawiający dokonuje zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza na platformie Evenea
pod adresem internetowym https://futurefoodstech2018.evenea.pl
Zgłoszenie odbywa się na zasadach określonych regulaminem platformy Evenea dostępnym na
stronie www.evenea.pl/regulamin.
Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na platformie
Evenea pod adresem https://futurefoodstech2018.evenea.pl
Dokonanie zgłoszenia udziału na platformie Evenea jest równoznaczne z akceptacją przez
Zamawiającego niniejszego Regulaminu udziału w Konferencji, jak również regulaminu zgłoszeń na
platformie Evenea.
Zgłoszenia można dokonywać do dnia 18 kwietnia 2018 roku do godziny 18.00
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub przeniesienia jej na inny termin.
W przypadku odwołania Konferencji, Zamawiający zostanie o tym powiadomiony najpóźniej 5 dni
przed datą Konferencji, a zwrot opłaty za udział otrzyma w ciągu 7 dni roboczych od podania
informacji o odwołaniu Konferencji.
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe zgłoszenie i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji na
platformie Evenea.
Przez Zgłoszenie udziału i uiszczenie opłaty Zamawiający zawiera umowę o świadczenie usług,
której integralną część stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że
zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
Po dokonaniu płatności Zamawiający otrzyma bilet w formie elektronicznej, przesłany przez
platformę Evenea, uprawniający do udziału w Konferencji.
Złożenie pisemnej rezygnacji (za pośrednictwem e-mail na adres biuro@klenergy.eu) z udziału w
Konferencji nie później niż 10 dni kalendarzowych przed terminem Konferencji nie pociąga za sobą
żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora)
Jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona później niż na 10 dni kalendarzowych przed terminem
Konferencji, Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi ich kosztami.
Jeśli z przyczyn niezależnych Uczestnik nie może wziąć udziału w Konferencji, Organizator
dopuszcza możliwość wzięcia udziału innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Należy
wówczas zgłosić to niezwłocznie Organizatorowi drogą mailową na adres biuro@klenergy.eu oraz
potwierdzić to telefonicznie na numer 504 226 185.
Brak uiszczenia opłaty za Konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konferencji.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres korespondencyjny Organizatora w
terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia Konferencji.
Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Zamawiający
zostanie poinformowany e-mailem na adres wskazany w zgłoszeniu udziału.
Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie zarzutów podniesionych w stosunku do Konferencji
oraz propozycje formy zadośćuczynienia za strony Organizatora.
Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia oraz poinformuje
Zamawiającego o jej wyniku drogą mailową na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu udziału.
Reklamacja może być uwzględniona w całości, w części lub odrzucona.
W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Organizator może
zaproponować Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia: obniżenie pierwotnie
założonej ceny Konferencji, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50% ceny wyjściowej,
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bądź rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne wybraną Konferencję w takim samym
wymiarze godzinowym.
Uczestnikom Konferencji przysługuje serwis kawowy w trakcie przerw oraz lunch w cenie udziału
w Konferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu oraz prowadzących
Konferencji w uzasadnionych przypadkach.
Konferencja będzie fotografowana oraz nagrywana na nośniku audio-video przez osoby
wyznaczone przez Organizatora.
Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie
Konferencji przez Organizatora lub Osoby działające na zlecenie i za zgodą Organizatora.
Zgoda powyższa obejmuje w szczególności utrwalenie wizerunku Uczestnika na dowolnym
nośniku, w dowolnej formie, w tym w postaci zdjęć i materiałów wideo i wykorzystanie
utrwalonego materiału w celach komercyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych ( w
tym w mediach społecznościowych, artykułach prasowych i materiałach reklamowych Konferencji,
związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Organizatora w Polsce.
Jednocześnie Organizator zastrzega, że filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Konferencji bez
zgody Organizatora jest zabronione.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeśli utrwalenie i wykorzystanie
wizerunku Uczestnika nastąpiło bez jego zgody.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w uzasadnionych przypadkach w
programie Konferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu Konferencji, jak również do jego
odwołania.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie wydarzenia na platformie Evenea czyli z
dniem 15 marca 2018 roku.
Niniejszy regulamin uczestnictwa w Konferencji „Future Foods Tech 2018” stanowi integralną
część zamówienia zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego „Regulaminu
uczestnictwa w Konferencji „Future Foods Tech 2018” rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.

