
REGULAMIN Wydarzenia TEDxWarsawWomen: Redefinicje

I. Regulamin uczestnictwa w Wydarzeniu TEDxWarsawWomen: Redefinicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w TEDxWarsawWomen: Redefinicje występują
poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco:

Organizatorzy – Zespół wolontariuszy TEDxWarsawWomen, którzy wymienieni są na stronie

www.tedxwarsawwomen.com.

Wydarzenie TEDxWarsawWomen – wydarzenie realizowane przez Organizatorów, w dniu 9 grudnia

2022 roku w Teatrze 6. Piętro w Warszawie, Plac Defilad 1, w którym może wziąć udział każda osoba

spełniająca warunki uczestnictwa niniejszego Regulaminu.

Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Wydarzeniu.

Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na

Wydarzenia, polegające na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny – strona internetowa umożliwiająca zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu,

dostępna pod adresem https://app.evenea.pl/event/redefinicje/.

Zdarzenia losowe – okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są
nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.

Regulamin – niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Wydarzeniu,

obowiązujący wszystkich Uczestników.

§ 1 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zgłoszenie chęci udziału w Wydarzeniu (dalej:

Rejestracja) przez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego i posiadanie ważnego biletu

imiennego w dniu Wydarzenia. W przypadku osób małoletnich rejestracji ich udziału może dokonać
jedynie osoba będąca ich przedstawicielem ustawowym. Wszelkie zgody, o których mowa poniżej,

wyrażane przez zgłaszającego przedstawiciela ustawowego, dotyczą małoletniego.

2. Rejestracji należy dokonać elektronicznie (online) poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na

stronie internetowej Wydarzenia https://app.evenea.pl/event/redefinicje/.

3. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska oraz adresu

e-mail.

4. Podczas jednej Rejestracji Uczestnik może kupić maksymalnie dwa bilety.

5. Rejestracja i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją przez

zgłaszającego niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem się Uczestnika do jego przestrzegania.

6. Rejestracja udziału w Wydarzeniu jest równoznaczna z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej

ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i

wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach

video wykonanych podczas Wydarzenia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach

informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Wydarzenia. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy

publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w telewizji, prasie i Internecie, w tym na stronie
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internetowej Konferencji, serwisach otwartych, zamkniętych oraz na portalach społecznościowych

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr itp.

7. Osoby poniżej 15-stego roku życia mogą uczestniczyć w Konferencji wyłącznie pod opieką osób

pełnoletnich. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zawieszenia obowiązywania tego punktu.

§ 2 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Wydarzenie lub poszczególne

jej części (dodatkowe wykłady, warsztaty, imprezy towarzyszące) w momencie osiągnięcia limitu

Uczestników.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uniemożliwienia wstępu na Wydarzenie osób, które nie

dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Program Wydarzenia opublikowany zostanie na stronie internetowej www.tedxwarsawwomen.com

i/lub na profilach TEDxWarsawWomen w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook i

LinkedIn). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian programu Wydarzenia.

Wszelkie zmiany ujawniane będą na bieżąco w miejscu publikacji. Dokonanie przez Organizatora

zmiany programu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału
w Wydarzeniu.

4. W przypadku zdarzeń losowych Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany założeń organizacji

Wydarzenia, w tym terminu i miejsca. W takim przypadku Organizatorzy zobowiązują się do

poinformowania Uczestników o zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na adres

Zamawiającego podany w Formularzu rejestracyjnym w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez

Uczestnika podczas Wydarzenia.

6. Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzenia biletu Uczestnika, na którym umieszczono jego imię i

nazwisko.

7. Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzenia tożsamości Uczestnika w oparciu o dokument

tożsamości ze zdjęciem. Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości na każdą
prośbę Organizatora.

§ 3 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KONFERENCJI

1. Bez pisemnej zgody przynajmniej jednego z Organizatorów zabronione jest filmowanie i

nagrywanie przebiegu Wydarzenia, w szczególności prelekcji prelegentów. oraz wszelkich zdarzeń
mających miejsce na terenie obiektów podczas Wydarzenia i podczas imprez towarzyszących.

2. Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników, prelegentów, Organizatorów czy

Partnerów konferencji w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia

społecznego.

3. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w

Wydarzeniu.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie

obiektów Wydarzeniu oraz imprez towarzyszących.

5. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania poleceń pracowników służb porządkowych lub

Organizatorów legitymujących się odpowiednimi identyfikatorami.
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6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia z Wydarzenia Uczestnika, który łamie

postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku usunięcia Uczestnikowi nie przysługują żadne

roszczenia w stosunku do Organizatorów, w szczególności roszczenie zwrotu opłaty za zakupiony bilet.

7. Niewykorzystanie, nieprzekazanie lub nieodebranie przez Uczestnika biletu nie stanowi podstawy

do zwrotu kosztów biletu.

8. Uczestnik zobowiązany jest do okazywania biletu na każde wezwanie służb porządkowych,

informacyjnych lub któregokolwiek z Organizatorów. Bilety będą sprawdzane każdorazowo przy

wejściu na Wydarzenie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z miejsca wydarzenia

osoby nieposiadającej identyfikatora, z zastrzeżeniem pkt 6.

9. Ze względów bezpieczeństwa w miejscu odbywania się Wydarzenia (Sala główna-widownia Teatru

6. Piętro) obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz picia.

10. Ze względu na charakter wydarzenia i nagrywanie prelekcji prelegentów w miejscu odbywania się
Wydarzenia (Sala główna-widownia Teatru 6. Piętro) obowiązuje zakaz zadawania pytań prelegentom

przed zakończeniem prelekcji.

11. W przypadku braku możliwości udziału w Wydarzeniu i skorzystania z usług, z przyczyn

niezależnych od Uczestnika, Organizatorzy dopuszczają możliwość udziału w Wydarzeniu i

skorzystania z usług innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Informacje dotyczące

nowego uczestnika (imię, nazwisko oraz adres e-mail) muszą zostać przesłane przez Uczestnika za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bilety@tedxwarsawwomen.com najpóźniej 7 grudnia

2022 r.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU

1. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany Regulaminu Wydarzenia i zmiana ta staje się skuteczna w

terminie wskazanym przez Organizatorów.

2. Informacja o zmianie Regulaminu umieszczona jest na stronie internetowej Wydarzenia.

3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej

Wydarzenia, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie

jego treści w każdej chwili.

Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2022 r.
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