REGULAMIN
SILESIA INNOVATICA – DNI GÓRNICZE 2014
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Kongres „SIlesia Innovatica – Dni Górnicze 2014”, zwany w dalszej części Kongresem, odbędzie się w dniach 1012 czerwca 2014 r.
Inauguracja Kongresu nastąpi w dniu 10 czerwca 2014 r. w „Parku Tradycji” w Siemianowicach Śląskich, ul. Orzeszkowej 12
(www.siemck.pl/park-tradycji-siemianowice).
Sesje i debaty kongresowe odbędą się w dniach 11-12 czerwca 2014 r. w hotelu Congress & Spa „Villa Verde” w Zawierciu,
ul. Mrzygłodzka 273 (www.villaverde.pl ).
Organizatorem Kongresu jest Elmech Kazeten Sp. z o.o., z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Konopnickiej 11,
NIP: 643-175-73-20, REGON: 241900056, Wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000381410.
W ramach Kongresu odbędą się wykłady oraz panele dyskusyjne zgodnie z przedstawionym programem Kongresu.
Cena uczestnictwa w Kongresie obejmuje: udział w sesjach i debatach kongresowych, zakwaterowanie, wyżywienie,
parking, udział w uroczystej kolacji i imprezach towarzyszących oraz dostęp do atrakcji hotelowych (park wodny, obiekty
sportowe).
Opłaty i warunki korzystania z pakietów promocyjno-reklamowych, wygłaszania referatów i przedstawienia prezentacji
ustalane są odrębnie pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
Dojazd uczestników do miejsc organizacji Kongresu we własnym zakresie.
Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla uczestników kongresu, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest „ przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa” oraz dokonanie płatności
w terminie do dnia 30 maja 2014 r.
Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa i zapłata możliwe są po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń
organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie przez
organizatora jego danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz realizacji Kongresu, jak również d la celów
marketingowych. Administratorem danych osobowych uczestników Kongresu jest Elmech-Kazeten Sp. z o.o. Uczestnik
ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Organizator ma prawo do utrwalania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku uczestników Kongresu.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz
udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
Organizator deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Kongresu zgodną z jego opisem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń finansowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od
Organizatora – uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do odszkodowania lub do zwrotu opłat związanych z
uczestnictwem w Kongresie.
W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po dniu 30 maja 2014 r. zwrot kosztów uczestnictwa w Kongresie będzie
dokonywany na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Kongresu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i mienie uczestników, w tym za rzeczy, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów,
w których odbędzie się Kongres..
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Kongresu.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

