Regulamin zgłoszenia udziału oraz uczestnictwa w SPACEMASTERS!- KONFERENCJI
DYSTRYKTU 108 na terenie Concordia Design

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Niniejszy
regulamin
określa
zasady
rejestracji
i
uczestnictwa
w SPACEMASTERS!- KONFERENCJI DYSTRYKTU 108 (zwanej dalej:
„Wydarzeniem”).
2. Wydarzenie organizowane jest przez Dystrykt 108 Toastmasters International
(zwanego dalej: „Organizatorem”).
3. Rejestracja na wydarzenie odbywa się wyłącznie drogą internetową za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
https://district108conference.pl/
4. Zgłaszając chęć udziału w Wydarzeniu uczestnik:
a. wybiera w jakiej formie będzie uczestniczył: offline czy online;
b. potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego
warunki;
c. podaje w formularzu obowiązkowo imię, nazwisko, adres e-mail;
d. uiszcza opłatę za Wydarzenie.
4. Zarejestrowane osoby otrzymają drogą e-mailową potwierdzenie udziału
w Wydarzeniu i informację jak dokonać płatności.
5. Organizator nie przewiduje zwrotu zakupionych biletów, natomiast umożliwia
przekazanie biletu innej osobie - informując o tym organizatora - lub zmianę
formy uczestnictwa z offline na online.
6. Z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej
związanej z pandemią oraz wytycznymi dotyczącymi obostrzeń obowiązujących
w okresie pandemii Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
obostrzeń obowiązujących podczas organizacji wydarzenia, które będą nałożone
na niego przez prawo.

II WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA DLA UCZESTNIKÓW OFFLINE

1. Wstęp na teren wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej
strefie wejściowej na terenie Concordia Design i polega na:
a. weryfikacji zgłoszenia udziału przez obsługę Wydarzenia;
b. odebraniu pakietu Uczestnika.
2. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
a. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków;
b. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały niebezpieczne pożarowo,
napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
c. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

III INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

1. Wydarzenie będzie odbywało się zgodnie z agendą opublikowaną na stronie
https://district108conference.pl/
2. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
Organizatora o wszelkich podejrzeniach związanych z potencjalnym zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2 lub zdiagnozowaniu u niego COVID-19.
3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie
Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie
trwania Wydarzenia.
5. Uczestnik niniejszym zrzeka się wobec Organizatora wszelkich roszczeń, w tym
odszkodowawczych w przypadku zaistnienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
6. Organizator niniejszym informuje, że w przypadku zaistnienia takiej konieczności
- spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników
Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom w tym m.in. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku
z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii.

IV ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA

1. Uczestnikom zabrania się:
a. Wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia (nie dotyczy
psów przewodników);
b. Wnoszenia własnego jedzenia i napojów, w tym napojów alkoholowych;
c. Niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych;
d. Niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia;
e. Korzystania z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2. W sytuacji, gdy żywność i napoje zostaną wniesione na teren Budynku Concordia
Design, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zatrucia
pokarmowe oraz inne negatywne następstwa.
3. Jeśli Organizator w związku ze złamaniem regulaminu przez Uczestnika, zostanie
obciążony jakąkolwiek dodatkową opłatą, opłatę tę w trybie natychmiastowym
będzie musiał uiścić uczestnik, który złamał regulamin.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik
w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla
zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału
w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.
2. Organizatorowi
przysługuje
prawo
zmiany
niniejszego
Regulaminu,
w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu
Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2022 roku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.

ENGLISH VERSION

Regulations for registration and participation in SPACEMASTERS! – DISTRICT 108
CONFERENCE at Concordia Design

I APPLICATION OF PARTICIPATION

1. These regulations define the rules of registration and participation in
SPACEMASTERS! – DISTRICT 108 CONFERENCE (hereinafter: "the Event").
2. The event is organized by District 108 Toastmasters International (hereinafter: the
"Organizer")
3. Registration for the event takes place only online via the application form
available at https://district108conference.pl/
4. By declaring a willingness to participate in the Event, the participant:
a. chooses the form in which they will participate - offline or online,
b. confirms that they has read these regulations and accepts their terms,
c. provides the first name, surname and e-mail address in the form,
d. pays the fee for the Event.
5. Registered participants will receive an e-mail confirmation of participation in the
Event and information on how to make the payment.
6. The Organizer does not provide for the return of purchased tickets, but allows the
ticket to be transferred to another person - informing upfront the Organizer about
it - or allows to change the participation from offline to online.
7. Due to the dynamically changing situation related to the pandemic and the
guidelines on restrictions during the pandemic the Organizer reserves the right to
introduce restrictions imposed on him by law during the organization of the Event.

II ENTRY TO THE EVENT AREA FOR OFFLINE PARTICIPANTS

1. Admission to the Event site takes place by appearing in the marked entrance area of
the Concordia Design site and consists of:
a. verification of the application for participation by the Event staff,
b. receiving the Participant's package,
2. The Organizer is obliged to refuse entry to the Event area:
a. a person under the visible influence of alcohol, intoxicants, psychotropic
substances or other similar agents,
b. a person with weapons or other dangerous objects, explosives, pyrotechnic
products, fire-hazardous materials, alcoholic beverages, intoxicants or
psychotropic substances,
c. a person behaving aggressively, provocatively or in any other way posing a
threat to public safety or order.
III INFORMATION FOR PARTICIPANTS

1. The Event is organized by District 108 Toastmasters International.
2. The Event will take place in accordance with the agenda published on the website
https://district108conference.pl/
3. The Event Participant must immediately notify the Organizer of any suspicion of
potential SARS-CoV-2 infection or diagnosis of COVID-19.
4. The participants of the Event and all other people who are on the premises of the
Event are required to behave in a manner that does not threaten the safety of other
people present at the Event, and in particular to comply with the provisions of the
regulations.
5. The Organizer is not responsible for the risk related to the potential infection with the
SARS-CoV-2 virus, causing the COVID-19 disease during the Event.
6. The participant hereby waives any claims against the Organizer, including damages
in the event of infection with the SARS-CoV-2 virus causing COVID-19 disease
during the Event.
7. The Organizer hereby informs that in the event of such a necessity - it is legally
obliged to provide the list of Event participants and employees supporting the Event
to the relevant services i.a. the County Sanitary and Epidemiological Station in
connection with the activities undertaken by these services to combat the epidemic.
IV ORGANIZATIONAL RULES IN THE EVENT AREA

1. Participants are prohibited from:
a. Bringing dogs and other animals to the Event area (not applicable to guide
dogs),
b. Bringing your own food and drinks, including alcoholic drinks,
c. Destruction of signs and information boards, advertising media,
d. Destruction of devices and equipment located on the premises of the
Event,
e. Use of sanitary facilities inconsistently with their intended use.
2. In a situation where food and drinks are brought into the Concordia Design
Building, the Organizer is not responsible for any food poisoning and other
negative consequences.

3. If the Organizer is charged with any additional fee due to the breach of the
regulations by the Participant, this fee will be immediately paid by the participant
who broke the regulations.
V FINAL PROVISIONS

1. Participation in the Event is tantamount to a declaration that the participant is fully
aware of the possible risk of disease to health and life caused by the
SARS-CoV-2 virus, resulting from participation in the Event with the participation
of the public audience during the epidemic.
2. The Organizer has the right to amend these regulations, in particular due to the
need to ensure the proper course of the Event and the safety of the Event’s
participants
3. The Regulations come into force on 02/02/2022.
4. The Organizer is not responsible for the consequences of force majeure.
5. In matters not covered by these Regulations, the provisions of the Act of 23 April
1964 of the Civil Code and other generally applicable provisions of law shall
apply.

