
Regulamin	uczestnictwa	w	Konferencji	Enterprise	Sessions	(ES)	2017	
14-15	listopada	2017	roku,	Warszawa	

	
	
	
	

§	1.	Zasady	Ogólne	
	
1.	Definicje	
	

a) Organizator	 -	 firma	 Bold	 Brand	 Commerce	 sp.	 z	 o.o.,	 z	 siedzibą	w	 Krakowie,	 ul.	 Zygmunta	
Miłkowskiego	5/3U.	

	
b) Rejestracja	 –	 procedura	 rejestracji	 obejmująca	 zgłoszenie	 chęci	 udziału	 w	 Konferencji	 za	

pośrednictwem	formularza	elektronicznego,	udostępnionego	na	stronie	www.es.bold.net.pl.	
	

c) Kandydat	–	 każda	osoba,	 która	 zgłosiła	 chęć	uczestnictwa	w	Konferencji	 za	pośrednictwem	
formularza	 zgłoszeniowego	 udostępnionego	 przez	 organizatora	 na	 stronie	 internetowej	
Konferencji.	

	
d) Uczestnik	 –	 osoba	 fizyczna,	 która	 ukończyła	 18	 lat	 i	 posiada	 pełną	 zdolność	 do	 czynności	

prawnych,	osoby	prawne	oraz	 jednostki	 organizacyjne	nieposiadające	osobowości	prawnej,	
ale	mogące	we	własnym	imieniu	nabywać	prawa	i	zaciągać	zobowiązania,	które	prawidłowo	
zarejestrowały	 się	 za	 pośrednictwem	 formularza	 zgłoszeniowego	 udostępnionego	 przez	
Organizatora	na	 stronie	 internetowej	Konferencji	oraz	uzyskały	potwierdzenie	uczestnictwa	
przez	organizatora	na	adres	e-mail	wskazany	w	formularzu	rejestracyjnym.		
Uczestnikami	 konferencji	 są	 potencjalni	 i	 obecni	 Klienci	 Organizatora,	 reprezentanci	
Sponsorów,	Partnerów	oraz	wszelkie	osoby	biorące	w	niej	udział.	

	
e) Konferencja	–	konferencja	Enterprise	Sessions	(ES)	2017,	która	ma	się	odbyć	w	dniach	14-15	

listopada	 2017	 w	 Hotelu	 „DoubleTree	 by	 Hilton	 Hotel	 &	 Conference	 Centre	 Warsaw”	
znajdującym	się	przy	ulicy	Skalnicowa	21,	04-797	w	Warszawie.		

	
2.	Informacje	dodatkowe.	
	

a) Oficjalna	strona	Konferencji	znajduje	się	pod	adresem	www.es.bold.net.pl	.	
	
b) Zakres	Rejestracji	obejmuje	usługę	polegającą	na	przechowywaniu	w	bazie	danych	rejestracji	

Kandydata,	a	także	obsłudze	tej	rejestracji	przez	Organizatora.		
	

c) Przepisy	 niniejszego	 Regulaminu	 stanowią	 integralną	 część	 zgłoszenia	 uczestnictwa	 w	
Kongresie	i	obowiązują	wszystkich	Uczestników.	

	
d) W	ramach	Konferencji	odbędą	się:	wieczorny	bankiet	inauguracyjny,	sesja	wykładowa	i	sesja	

warsztatowa	 (Round	Business	Tables).	Każdy	z	 zarejestrowanych	uczestników	ma	prawo	do	
udziału	w	każdej	ze	wskazanych	elementów	programu.	
	

	 	



§	2.	Warunki	uczestnictwa	
	

1. Zgłoszenie	Uczestnictwa	w	Konferencji	odbywa	się	wyłącznie	 za	pośrednictwem	 formularza	
zgłoszeniowego,	 udostępnionego	 przez	 Organizatora	 na	 stronie	 internetowej	 Konferencji	
oraz	uzyskanie	potwierdzenia	uczestnictwa	od	Organizatora.		

	
2. Podczas	Rejestracji	wymagane	jest	podanie	wszystkich	wymaganych	danych	znajdujących	się	

w	formularzu	rejestracyjnym.		
	

3. O	 przyjęciu	 zgłoszenia	 Organizator	 poinformuje	 uczestnika	 za	 pośrednictwem	 poczty	
elektronicznej,	na	adres	e-mail	wskazany	w	formularzu	rejestracyjnym.	
	

4. Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	odrzucenia	zgłoszenia	bez	podania	przyczyny	z	uwagi	
na	przyjęte	zasady	związane	z	organizacją	Konferencji.	

	
5. Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	programu	z	przyczyn	od	niego	niezależnych.		

	
6. Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	terminu	oraz	lokalizacji	Kongresu	z	przyczyn	od	

niego	 niezależnych.	 W	 takim	 przypadku	 Uczestnikowi	 przysługuje	 prawo	 do	 rezygnacji	 z	
udziału	 w	 Konferencji.	 Organizator	 nie	 pokrywa	 kosztów	 dodatkowych	 poniesionych	 przez	
Uczestnika	w	związku	z	Konferencją.	

	
7. Akceptując	 niniejszy	 Regulamin	Uczestnik	wyraża	 zgodę	 na	 prowadzenie	 korespondencji	 w	

sprawie	Konferencji	wyłącznie	za	pośrednictwem	adresu	poczty	elektronicznej	wskazanego	w	
treści	zgłoszenia	podczas	Rejestracji.	

	
8. Udział	w	konferencji	jest	bezpłatny.	

	
9. Liczba	 miejsc	 jest	 ściśle	 ograniczona,	 o	 udziale	 w	 Konferencji	 decyduje	 kolejność	 zgłoszeń	

oraz	wewnętrzne	ustalenia	Organizatora.		
	

10. Organizator	 gwarantuje	 Uczestnikom	 Konferencji	 posiłki,	 przerwy	 kawowe	 oraz	 udział	 w	
wieczornym	bankiecie	inauguracyjnym.	

	
11. Wychodząc	naprzeciw	potrzebom	Uczestników	i	dbałości	o	sprawną	organizację	Konferencji,	

Hotel	 Double	 Tree	 by	 Hilton	 w	 Warszawie,	 w	 którym	 ma	 mieć	 miejsce	 Konferencja,	
przeznaczył	 pulę	 pokojów	 do	 wykorzystania	 przez	 Uczestników	w	 preferencyjnych	 cenach.	
Informacji	na	ten	temat	udziela	Hotel.		

	
12. Koszty	związane	z	przejazdem	na	Konferencję	oraz	zakwaterowaniem	Uczestnik	pokrywa	we	

własnym	zakresie.	
	
	 	



§	3.	Zgoda	na	wykorzystanie	wizerunku	
	

1. Podczas	 Konferencji	 Organizator	 może	 przeprowadzać	 sesje	 fotograficzne	 oraz	 filmować	
przebieg	 Konferencji	 dla	 celów	 emisji	 w	 środkach	 masowego	 przekazu	 (telewizja,	 radio,	
Internet,	 prasa)	 lub	 dla	 celów	dokumentacji,	 promocji,	 reklamy	Organizatora	 i	 innych	osób	
wskazanych	przez	Organizatora.	
	

2. Uczestnictwo	 Konferencji	 jest	 równoznaczne	 z	 wyrażeniem	 przez	 Uczestnika	 zgody	 na	
utrwalanie,	 wykorzystanie	 i/lub	 rozpowszechnianie	 przez	 Organizatora	 i	 podmioty	 z	 nim	
powiązane	wizerunku/głosu/wypowiedzi	 każdego	 z	Uczestników	we	wszystkich	materiałach	
promocyjnych	i	marketingowych	bez	ograniczeń	czasowych	i	terytorialnych.	

	
3. Wyrażenie	zgody	jest	jednoznaczne	z	tym,	iż	fotografie,	filmy	lub	nagrania	wykonane	podczas	

Konferencji	 mogą	 zostać	 umieszczone	 na	 stronie	 internetowej	 Konferencji	 lub	 innej	 przez	
niego	zarządzanej	oraz	wykorzystane	w	materiałach	promocyjnych,	także	rozpowszechniane	
w	tym	celu	za	pomocą	wizji	bądź	fonii.		

	
	

§	4.	Postanowienia	końcowe	

1. Administratorem	danych	osobowych	Uczestników	jest	Organizator.	
2. Dane	 osobowe	 Uczestnika	 zawarte	 w	 formularzu	 zgłoszenia	 udziału	 w	 Kongresie	 zebrane	

przez	 Organizatora	 przetwarzane	 są	 w	 celu	 przeprowadzenia	 Konferencji	 zgodnie	 z	

postanowieniami	Regulaminu.	
3. Uczestnicy	 zobowiązani	 są	 przestrzegać	 zapisów	 regulaminu	 obiektu,	 obowiązującego	 na	

terenie	 obiektu,	 w	 którym	 organizowana	 jest	 Konferencja,	 w	 tym	 w	 szczególności	 zasad	

bezpieczeństwa,	przepisów	BHP	i	przeciwpożarowych.	
4. W	 trakcie	 Konferencji,	 Uczestnik	 zobowiązany	 jest	 stosować	 się	 do	 ewentualnych	 poleceń	

porządkowych	Organizatora;	dotyczy	to	w	szczególności	zakazu	rejestracji	(audio	i/lub	video	

i/lub	foto)	wystąpienia.	

5. Uczestnik	 przyjmuje	 do	 wiadomości,	 iż	 w	 sytuacji	 stwierdzenia	 przez	 Organizatora,	 iż	
Uczestnik	narusza	 zapisy	Regulaminu	Konferencji,	Organizator	uprawniony	 jest	do	odmowy	

Uczestnikowi	 prawa	 udziału	 w	 Konferencji	 i	 żądania	 opuszczenia	 przez	 Uczestnika	 miejsca	

Konferencji	lub	terenu	obiektu,	w	którym	organizowana	jest	Konferencja.	

6. Liczba	 miejsc	 na	 Konferencji	 jest	 ograniczona.	 Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	
odrzucenia	zgłoszenia	z	powodu	braku	miejsc	lub	w	przypadku	niespełnienia	przez	Kandydata	

warunków	rejestracji.	

7. Organizator	zastrzega	sobie	prawo	dokonywania	zmian	w	Regulaminie.	Po	ogłoszeniu	przez	

Organizatora	zmian	w	Regulaminie,	każdy	Uczestnik,	który	zarejestrował	się	na	Konferencję,	
powinien	 niezwłocznie	 zapoznać	 się	 ze	 zmianami.	 W	 przypadku	 braku	 akceptacji	 zmian	

Regulaminu,	 Uczestnik	 powinien	 powiadomić	 Organizatora	 o	 takiej	 decyzji	 środkami	

komunikacji	elektronicznej.	Oświadczenie	to	powinno	dotrzeć	do	Organizatora	najpóźniej	w	
terminie	3	dni	 od	wejścia	w	 życie	 zmienionego	Regulaminu.	 Jeżeli	Organizator	nie	otrzyma	



oświadczenia	Uczestnika	o	braku	akceptacji	 zmian	Regulaminu	w	podanym	wyżej	 terminie,	

przyjmuje	się,̨	że	Uczestnik	zaakceptował	zmieniony	Regulamin.	

8. Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 rzeczy	 Uczestników,	 które	 mogą	 zostać	
zgubione	zniszczone	lub	skradzione	podczas	Konferencji.	

9. Uczestnicy	ponoszą	pełną	odpowiedzialność	materialną	za	dokonane	przez	siebie	zniszczenia	

zarówno	 na	 terenie	 obiektów,	w	 których	 prowadzone	 są	 jakiekolwiek	 działania	 związane	 z	

Konferencją,	jak	również	w	miejscach	zakwaterowania.	
10. Zarejestrowanie	 się	 w	 charakterze	 Uczestnika	 Konferencji	 jest	 równoznaczne	 z	

zaakceptowanie	niniejszego	Regulaminu.	


