REGULAMIN UCZESTNICTWA
I.

Organizatorami wydarzenia są:

Spencer Stuart Star Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Mysia 5, 00-496
Warszawa
Jones Lang LaSalle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 1, 00-844
Warszawa
Kinnarps Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 354/356, 02819 Warszawa
HumanPower sp. z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Łodzie, adres:
Al. Kościuszki 103/105, 90-442 Łódź
Bartosz Krudysz zam. w Warszawie, ul. Pana Tadeusza 14/2, 02-494 Warszawa
Jacek Kwiecień zam. w Warszawie, ul. Kasprzaka 31B/174, 01-234 Warszawa
Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rozbrat 44a, 00-419
Warszawa
II.

Zamawiającym jest podmiot, który dokona zgłoszenia/rejestracji online poprzez stronę
internetową wydarzenia – www.workdifferent.pl

III.

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej oznacza zawarcie umowy z
Organizatorami oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganie
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Zamawiającym a
Organizatorami.

IV.

Organizatorzy wyślą Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji, które jest
równoznaczne z wpisaniem go na listę uczestników wydarzenia.

V.

Organizatorom przysługuje prawo do odrzucenia zgłoszenia osoby, która nie wpisuje się w
grupę docelową wydarzenia, np. jest przedstawicielem firmy szkoleniowej/ dostarczającej
usługi dla sektora HR.

VI.

Na wydarzenie w pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia od jednego przedstawiciela
danej organizacji. Zgłoszenia od pozostałych osób trafiają na listę rezerwową. Organizatorzy
będą na bieżąco informować o dostępności miejsc.

VII.

Zamawiający, który zawarł Umowę poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa w wydarzeniu,
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailowa
(na adres marta.chwesiuk@agencjagrow.pl) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia
Umowy, ale nie później niż 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem wydarzenia

VIII.

Zmiana Uczestnika wskazanego w zamówieniu na inną osobę wymaga powiadomienia
Organizatorów przez Zamawiającego dokonanego nie później niż na 1 dzień roboczy przed
wydarzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rejestrację i wyrażenie
odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych przez nowego uczestnika na stronie
rejestracyjnej wydarzenia.

IX.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu i zmiany
prelegentów, a także w do odwołania wydarzenia.
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X.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez
niego, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu wydarzenia
w razie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy,
takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub
samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne. W takich
przypadkach uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu
jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu, jak i kosztów usług
dodatkowych zleconych organizatorowi przez uczestników wydarzenia.

XI.

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia Organizatorzy zobowiązani są do
poinformowania o tym Zamawiającego.

XII.

Zamawiający zgadza się na wykorzystanie przez Organizatorów swojego wizerunku w
przypadku publikacji relacji zdjęciowych lub filmowych z wydarzenia bez żadnych ograniczeń
czasowych czy terytorialnych oraz do korzystania z ww. nagrań oraz fotografii dla celów
archiwalnych, informacyjnych, jak również dla celów związanych z prowadzoną za pomocą
dowolnych mediów promocją i reklamą przedsiębiorstw Organizatorów. Z powyższych tytułów
Zamawiającemu nie przysługuje od Organizatorów jakiekolwiek wynagrodzenie,
odszkodowanie, zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.

XIII.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu wydarzenia (dźwięku i/lub
obrazu), w tym wypowiedzi uczestnika/uczestników, jak również do wykonywania w trakcie
wydarzenia fotografii, w tym zawierających utrwalone wizerunki uczestnika/uczestników.

XIV.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.

XV.

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
wydarzeniem.

XVI.

Wszelkie reklamacje uczestników wydarzenia wobec Organizatorów powinny być zgłaszane w
formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatorów.

XVII.

Reklamacje uczestników wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od
dnia zakończenia wydarzenia.

XVIII.

Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

XIX.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby organizatora.

XX.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
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