Regulamin Konferencji
„24/7 Serce Dawida – Będziecie Moimi synami”
Regulamin konferencji organizowanej przez
Fundację 24/7
w dniach 12-14.10.2018. w EXPO XXI, w Warszawie.

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji „24/7 Serce Dawida – Będziecie Moimi
synami” organizowanej przez Fundację 24/7 Serce Dawida, ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 80, 02797 Warszawa, NIP: 9512461045, KRS: 0000729534, która odbędzie się w dniach 12-14.10.2018. w
EXPO XXI, w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na
stronie www.24-7.org.pl, zwanej dalej stroną konferencyjną i określa prawa oraz obowiązki jej
uczestników.
Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie
ich na stronie konferencji.
1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej konferencji www.24-7.org.pl lub w darmowej aplikacji
mobilnej 24/7 SERCE DAWIDA.
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.
2.1.3. Koszt posiłku podczas pobytu i koszt przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.1.4. Organizator na żądanie uczestnika wystawi rachunek za udział w konferencji (dane do
rachunku należy zgłosić do sekretariatu konferencji).
2.1.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem serwisu
internetowego www.24-7.org.pl upływa w dniu 14.10.2018r. lub po wcześniejszym wyczerpaniu
limitu miejsc.
2.1.6. Liczba osób uczestniczących w konferencji jest ograniczona.
2.1.7. W dniu rozpoczęcia konferencji konieczne jest okazanie potwierdzenia zakupionego biletu w
formie indywidualnego kodu QR zawartego w aplikacji mobilnej 24/7 SERCE DAWIDA lub w formie
wydrukowanego biletu z kodem QR otrzymanym jako potwierdzenie rejestracji na podany w
formularzu adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia konieczne będzie okazanie dowodu
osobistego celem weryfikacji uczestnika.
2.1.8. Udział osoby niepełnoletniej (16 – 17 lat) w konferencji możliwy jest jedynie na podstawie
pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
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2.1.9. Jeśli osoba rejestrująca na dzień rejestracji ma mniej niż 16 lat, to system nie pozwoli na jej
rejestrację.
2.1.10. Jeśli ktoś z grupy będzie miał na dzień rejestracji poniżej 16 lat, to system nie wyśle do tej
osoby maila o założeniu konta (profil w aplikacji) – uczestnik otrzyma jedynie maila
z biletem QR.
2.1.11. Udział w konferencji dzieci poniżej 16 roku życia należy zgłosić kontaktując się z
sekretariatem konferencji: rejestracja@24-7.org.pl.
2.1.12. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. Opłaty
3.1. Wysokość opłat za uczestnictwo w konferencji opublikowana jest na stronie internetowej
www.24-7.org.pl.
3.2. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z
uczestnictwem w konferencji.
3.3. Brak uregulowania należności za udział w konferencji w terminie podanym przez Organizatora
na stronie internetowej konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia
uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
3.4. Opłatę za udział w konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami wskazanymi przez
Organizatora.

Informacje

o

opłatach

znajdują się

na

stronie

internetowego

serwisu

konferencyjnego pod adresem www.24-7.org.pl.
3.5. Cena za udział w konferencji uzależniona jest od rodzaju biletu (bilet indywidualny lub
grupowy) oraz terminu zgłoszenia i wynosi:
Bilet indywidualny:
do 16.07.2018. – 139,00 zł
17.07.-31.08.2018. – 169,00 zł
01.09.-21.09.2018. - 189,00 zł
22.09.-11.10.2018. – 199,00 zł
12-14.10.2018. – 229,00 zł
Bilet grupowy (podane ceny zniżkowe dotyczą grupy minimum 10 osobowej): do
16.07.2018. – 125,00 zł / osobę
17.07.-31.08.2018. – 152,00 zł / osobę
01.09.-21.09.2018. - 170,00 zł / osobę
22.09.-11.10.2018. – 179,00 zł / osobę
12-14.10.2018. – 206,00 zł / osobę
Bilety na Forum Liderów 12.10.2018.:
do 16.07.2018. – 79,00 zł
17.07.-31.08.2018. – 99,00 zł
01.09.-21.09.2018. - 119,00 zł
22.09.-11.10.2018. – 129,00 zł
3.6. Cena biletu grupowego do 9 osób obliczana jest jako suma biletów indywidualnych, od 10 osób
system naliczy zniżkę według wyżej podanego cennika.

www.24-7.org.pl

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji
4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji. Rezygnacja uczestnika
z udziału w konferencji powinna być dokonana w formie mailowej na adres rejestracja@24-7.org.pl
4.2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 20 dnia przed
rozpoczęciem konferencji Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji na 19-10 dni przed
rozpoczęciem konferencji Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 50% wartości
wpłaty;
c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji na 9 dni lub później przed
rozpoczęciem konferencji Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 100% wartości
wpłaty;
4.3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona. Zmiany Uczestnika
można dokonać najpóźniej do 5 dni przed datą konferencji. Zmiana Uczestnika następuje
niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne
konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej konferencji.
5.2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie
konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu
czasowego i kolejności wystąpień.
5.3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do
kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci
Zamawiającemu w pełnej wysokości.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na konferencję osobom
nietrzeźwym.

§ 6. Odpowiedzialność Uczestnika
6.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również
stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń
organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora.
6.2. W szczególności na terenie konferencji zabronione jest:
a) sprzedaż i używanie alkoholu i narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o
których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tj. DZ.U. z 2012
r. poz. 124 , z późn. zm.).
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b) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.
6.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczeni
na terenie obiektu, na którym odbywa się konferencja.
6.4. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) ,
czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w systemie
24/7 Serce Dawida, jest Fundacja 24/7, ul. Piekarska 16, 54-067 Wrocław (dalej również jako ,,ADO”).
7.2. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konferencji, w tym
stworzenia listy uczestników a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za
konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty za konferencję lub innych.
7.3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla
celów przeprowadzenia konferencji, w tym stworzenia listy uczestników.
7.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz
żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału
w konferencji.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystanie z serwisu zewnętrznego do
przeprowadzenia rejestracji.
7.6. Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
każdego z uczestników, prelegentów i prowadzących w materiałach informacyjnych i
promocyjnych.

§ 8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2018 r.
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