REGULAMIN
1. Postanowienia ogólne
1.1 Konferencja BALTICTECH odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym
przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia w dniach 23-24 listopada 2019 r. w
godzinach: (…).
1.2 Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Baltictech z siedzibą w Gdyni przy ul.
Tadeusza Wendy 7/, nr NIP 5862283688
1.3 Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: Stowarzyszenie Baltictech z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji oraz zakupu biletu na Konferencję, wysyłająca
formularz zgłoszeniowy i dokonująca wpłaty na wskazane konto.
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja BALTICTECH
1.4 Program Konferencji dostępny jest pod adresem: (…). Organizator zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian w programie i regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do
publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
1.5 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z
przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. Może zmienić datę, miejsce oraz
program Konferencji z przyczyn losowych, np. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba,
niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatorów obiektywna
przyczyna uniemożliwiająca organizację Konferencji. W takim przypadku odwołania
Konferencji posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami
prawa.
1.6 Ze względu na charakter imprezy, Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia (w
tym również od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć
ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Konferencji nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
1.7 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
2. Zasady udziału w Konferencji
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji
poprzez wypełnienie formularza, akceptację regulaminu oraz zakup biletu na stronie
internetowej www.baltictech.com Należność za bilet należy wpłacić poprzez serwis
Przelewy24.pl po wypełnieniu formularza na stronie www.baltictech.com płatność
zostaje przekierowywana na serwis Przelewy24.pl.
Po zakupie biletu uczestnik otrzymuje e-mail na adres podany w formularzu z
zakupionym nr biletu. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na Konferencje
2.2 Organizator wystawi fakturę tytułem dokonanej wpłaty na życzenie Uczestnika
wyrażone w zgłoszeniu rezerwacyjnym (należy zaznaczyć właściwą opcje i wpisać dane
do faktury). Na życzenie Uczestnika faktura może zostać wysłana na adres e-mail lub

będzie przygotowana do odbioru w dniu Konferencji. Brak wypełnienia danych do
faktury będzie skutkował jej nie wystawieniem.
3. Reklamacje
3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
siedziby Organizatora: Stowarzyszenie Baltictech ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341
Gdynia
3.2 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej doręczenia.
3.3 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji w terminie 7 dni od zakupu biletu.
Zapłacone kwoty nie podlegają wzrokowi.
4. Prawa i Obowiązki uczestnika
4.1 Wszystkim osobom przebywającym na terenie Pomorskiego Parku Naukowo
Technologicznego uczestniczącym w Konferencji zabrania się wnoszenia i używania
przedmiotów niebezpiecznych , a także zażywania środków mogących stwarzać
niebezpieczeństwo dla innych osób, w szczególności:
a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
c.)
Wszelkiej
broni,
materiałów
wybuchowych
i
pirotechnicznych;
d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki
policyjne i teleskopowe;
4.2 Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie Pomorskiego Parku
Naukowo Technologicznego;
4.3 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są wszelkie działania związane z
Konferencją.
4.4 Na terenie odbywania się Konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
4.5 Na terenie odbywania się Konferencji nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków
odurzających. Osoby znajdujące się pod ich wpływem nie będą miały prawa wstępu na
Konferencje.
4.6 Organizator ma prawo usunąć z terenu odbywania się Konferencji osoby naruszające
postanowienia Regulaminu lub zagrażające bezpieczeństwu mienia lub osób.
4.7 Pracownicy ochrony celem zabezpieczenia przebiegu Konferencji mają prawo do
sprawdzania rzeczy (toreb, plecaków) uczestników.
4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez
opieki.
5. Postanowienia końcowe

5.1 Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że przebieg konferencji zostanie utrwalony przez
Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego oraz fotograficznego. Przebieg
Konferencji będzie filmowany oraz fotografowany.
5.2. Udział w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody
na wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie komercyjne, jego wizerunku
utrwalonego podczas Konferencji, jeżeli uczestnik zostanie sfilmowany lub
sfotografowany w towarzystwie prowadzącego.
5.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora, za wyjątkiem spraw dotyczących
konsumentów.
5.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.
5.5 Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr
62, poz. 504).
5.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5.7 Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w
terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.baltictech.com
5.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
Konferencji.

