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Regulamin Konferencji Efekt Toastmasters WidziMisie w Białymstoku 21-23.02.2020 
 

§1 Definicje 

 

1.1. Konferencja/Impreza – wydarzenie Efekt Toastmasters WidziMisie odbywające się na Politechnice 

Białostockiej w dniach 21,22 i 23 luty 2020; 

1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu.  

1.3. Serwis – serwis internetowy umożliwiający sprzedaż biletów dostępny pod adresem 

https://evenea.pl 

1.4. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która to korzysta z Usług 

oferowanych przez Serwis; osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać 

pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy; 

1.5. Usługi – opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników za 

pośrednictwem Serwisu; 

1.6. Organizator – Fundacja Signum Pi, NIP 542-33-31-379, 15-349 Białystok, ul. Żeromskiego 4 lok. 
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1.7 Obiekt/Teren Imprezy – Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej 

 

§2 Postanowienia wstępne 

 

2.1. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konferencji. 

2.2. Koszty związane z zakwaterowaniem na czas Konferencji oraz związany z tym transport na i z 

Konferencji obciążają Uczestnika. 

2.3. W ramach Konferencji będą odbywały się warsztaty, wykłady edukacyjne oraz Mistrzostwa Polski 

w wystąpieniach humorystyczny i odpowiedziach na gorące pytania. 

2.4. Zabronione jest korzystanie przez Uczestników z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób 

naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje albo uzasadnione interesy Organizatora. 

 

 

§3 Uczestnictwo w Konferencji 

 

3.1. W ramach Serwisu Organizator umożliwia dokonania zakupu biletu uprawniającego do udziału w 

Konferencji. 

3.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są 

3.2.1. zaakceptowanie Regulaminu; 

3.2.2. zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na Serwisie; 

3.2.3. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora w Serwisie. 

3.3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Uczestnika w procesie zgłaszania uczestnictwa, danymi 

należącymi do innych osób lub informacjami fałszywymi. Posługiwanie się nieprawdziwymi, 

nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub informacjami lub też danymi należącymi 

do innych osób może skutkować rozwiązaniem umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia 

przez Organizatora Uczestnikowi. 

3.4. Termin do którego można zgłaszać uczestnictwo w Konferencji będzie udostępniony w Serwisie 

oraz na wydarzeniu stronie Facebook: https://www.facebook.com/events/2715019481876344 

3.5. Tylko Uczestnik, która uiści pełną opłatę za udział w Konferencji będzie mógł w niej wziąć udział. 

3.6. Do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem dochodzi z chwilą potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia. 

3.7. Poza udziałem w Konferencji Uczestnik może również skorzystać z dodatkowych usług, które to 

będą opisane w Serwisie. 

3.8. Jeśli realizacja dodatkowych usług opisanych w Serwisie i zamówionych oraz opłaconych przez 

Uczestnika okaże się niemożliwa Organizator może zaproponować Uczestnikowi: 

3.8.1. anulowanie zamówienia dodatkowej usług i zwrot uiszczonej opłaty; 

3.8.2. alternatywną usługę jako zamiennik dla wcześniej wybranej usługi; 

3.9. Uczestnik może swobodnie dokonać wyboru jednego z wariantów o których mowa w pkt. 3.8 

https://www.facebook.com/events/2715019481876344
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3.10. Uczestnik po dokonaniu opłaty nie może zrezygnować z udziału i żądać zwrotu uiszczonej ceny za 

udział w Konferencji lub dodatkowe usługi, jednakże za zgodą Organizatora może dokonać cesji swoich 

praw na osobę trzecią. Osoba trzecia musi zaakceptować Regulamin. 

3.11. Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku braku obecności Uczestnika w czasie Imprezy do 

zatrzymania 100% wpłaconej kwoty. 

3.12. Organizator informuje, że Konferencja będzie filmowana oraz fotografowana. Uczestnik 

dokonując rejestracji na Konferencję wyraża zgodę na jego filmowanie i fotografowanie oraz wyraża 

zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora oraz partnerów Organizatora, swojego wizerunku 

utrwalanego podczas trwania i w związku z Konferencją. 

3.13. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na utrwalanie i udostępnianie jego wizerunku wówczas 

powinien przekazać taką informację Organizatorowi na minimum 3 dni przed rozpoczęciem 

Konferencji. Ponadto w każdym czasie Uczestnik będzie mógł zwrócić się do Organizatora z prośbą o 

usunięcie zdjęcia lub fragmentu nagrania na którym utrwalony został jego wizerunek, przy czym 

Organizator wskazuje, że nie dotyczy to sytuacji, gdy wizerunek Uczestnika to jedynie szczegół całości 

imprezy publicznej i nie doszło do naruszenia dóbr osobistych Uczestnika. 

3.14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Obiektu organizowanej Konferencji. Zmiana 

Obiektu na inny w obrębie Białegostoku, nie będzie podstawą do zwrotu środków za bilet wstępu na 

Imprezę. O ewentualnej zmianie Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. 

3.15. Liczba osób, które mogą wziąć udział w Konferencji jest ograniczona do 480.  

 

 

§4 Reklamacje 

 

 

4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą 

elektroniczną na adres: tm.bialystok@gmail.com 

4.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a) imię i nazwisko osoby składającej reklamacji, 

b) adres poczty elektronicznej, 

c) przedmiot reklamacji, 

d) okoliczności uzasadniające reklamację. 

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

4.4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres 

poczty elektronicznej 

 

 

§5 Zasady organizacyjne oraz bezpieczeństwo 

 

5.1.Impreza ma charakter zamknięty i przeznaczona jest dla osób, które wcześniej dokonały zakupu 

biletu. 

5.2.Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy oraz przebywania na niej: 

a) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, 

lub działających podobnie środków. 

b) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

c) Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, fajerwerki, petardy, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 

odurzające, lub substancje psychotropowe, farby w sprayu i inne aerozole, urządzenia emitujące 

promienie laserowe, flagi, transparenty, urządzenia emitujące dźwięk, zwierzęta, materiały rasistowskie, 

ksenofobiczne, oraz propagandowe, a także plakaty i ulotki bez autoryzacji u Organizatora. 

d) Osobie, która nie opłaciła biletu wstępu. 

e) Osobie, której wygląd uniemożliwia identyfikację 

f) Osobie nie posiadającej dokumentu tożsamość w celu potwierdzenia pełnoletności. 
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5.3.Uczestnik imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są 

Zachowywania się  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innym uczestnikom Imprezy 

5.4. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest stosować się do wydawanych poleceń przez 

Organizatora oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa imprezy, mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku w miejscu trwania Imprezy. 

5.5.Organizator ponosi pełnią odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego lub/i 

Uczestników za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora oraz wyposażeniu Obiektu. 

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone 

lub skradzione podczas Konferencji. 

5.7. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Imprezy może wezwać 

uczestnika Imprezy do właściwego zachowania się a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa 

w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy. 

5.8. W przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia tej 

sytuacji do Organizatora Imprezy. 

 

Na Terenie Imprezy zabronione jest: 

a) tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, 

b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy 

c] zaśmiecanie terenu imprezy oraz niszczenia jego infrastruktury. 

d) rozniecania ognia 

e) rzucania jakimikolwiek przedmiotami 

f) wprowadzanie 

g) niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia Obiektu, wszelkich urządzeń znajdujących się na 

Terenie Imprezy oraz wszelkiego mienia należącego do innych Uczestników Imprezy. 

5.9. Organizator na czas trwania Konferencji gwarantuje pomoc medyczną, poprzez zapewnienie 

obecności ratownika medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2016 roku o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019r. poz. 993, z późn. zm.)  

5.10. Organizacja Konferencji jest objęcia ubezpieczeniem OC. 

 

 

 

§6. Klauzula informacyjna 

 

6.1. Administratorem Danych Uczestników jest Organizator (Fundacja Signum Pi, NIP 542-33-31-379, 

15-349 Białystok, ul. Żeromskiego 4 lok. 2/2) 

6.2. Dane osobowe uczestników Konferencji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 16 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 (dalej RODO).  

6.3. Dane osobowe Uczestników Konferencji oraz wszystkich osób, które przesłały formularz 

rejestracyjny będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konferencji. 

6.4. W sprawie ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail 

tmbialystok@gmail.com. 

6.5. Dane osobowe Uczestników Konferencji oraz wszystkich osób, które przesłały formularz 

rejestracyjny będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   

6.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) Sprostowania (poprawienia) swoich danych,  

c) Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

d) Przenoszenia danych.  

Celem realizacji takich uprawnień należy kontaktować się mailowo na adres: tmbialystok@gmail.com  

6.7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konferencji.  

6.8. Poprzez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego osoba 

wysyłająca formularz wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez nią danych osobowych 

na potrzeby przesyłania do niej informacji np.: e-mail, sms, na temat związany z Konferencją, zgodnie z 
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Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 16 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. Uczestnikowi przysługuje 

prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na 

adres: tm.bialystok@gmail.com   

6.9. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 

Uczestników innym osobom czy instytucjom.  

 

 

§7 Postanowienia końcowe 

 

7.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.01.2020. 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą 

w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia ich na 

stronie https://evenea.pl/event/widzimisie. Przy czym umowy z Organizatorem zawarte przed wejściem 

w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na 

przyjęcie nowych rozwiązań. 

7.3. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego. 

7.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników rozstrzygane 

będą: 

7.4.1. w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy 

czym konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń, w szczególności może on: 

7.4.1.1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego 

działającego przy Inspekcji Handlowej, 

7.4.1.2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia 

sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,  

7.4.1.3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji 

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 

7.4.2. w przypadku sporów z Użytkownikami nie będącymi konsumentami, będzie to sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

7.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o 

ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach 

konsumentów. 

 

 

 

 

https://evenea.pl/event/widzimisie

