Regulamin ten określa zasady uczestnictwa i rejestracji w wydarzeniu semKRK#17 on-line
Wejście w życie regulaminu: 27.04.2021
Planowane miejsce wydarzenia: on-line, platforma ClickMeeting
Planowana data wydarzenia: 17-18 czerwca 2021
Organizator:

DEVAGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie
NIP: 6772445840
ul. Łokietka 8D/26
30-010 Kraków

Rejestracja i cennik biletów, program i prelegenci: www.semkrk.pl
Dane osobowe:

https://www.devagroup.pl/polityka-prywatnosci

1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest poprawna rejestracja na stronie semkrk.pl,
podanie wymaganych danych oraz opłacenie biletu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikające z podania błędnych danych podczas dokonywania
zgłoszenia.

2. Ceny naszych biletów są dynamiczne: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen
biletów w dowolnym momencie, przy czym informacja o takiej zmianie zawsze będzie
widoczna w zewnętrznym systemie sprzedaży biletów, a zmiana nie będzie dotyczyć biletów
już sprzedanych. Nie ogranicza to w żaden sposób prawa Organizatora do sprzedaży biletów
w niższych cenach w związku z akcjami promocyjnymi.

3. Bilety na wydarzenie mogą zostać zakupione wyłącznie przez stronę evenea.pl. Każdy
bilet zakupiony na evenea.pl należy zarejestrować na stronie, do której link będzie znajdował
się w “Dodatkowych informacjach" na bilecie. Jest to obowiązkowe i na tej podstawie
Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do konferencji Po rejestracji każdy Uczestnik otrzyma
swój własny indywidualny kod dostępu do konferencji. Imię i nazwisko osoby, która kupiła
bilet na evenea.pl musi być takie samo jak imię i nazwisko osoby, która rejestruje się na
wydarzenie

4. Reklamacje: Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być przesłane
na następujący adres e-mail Organizatora: hello@semkrk.pl w terminie 14 dni od dnia
zakończenia wydarzenia. Organizator rozpatrzy reklamację możliwie niezwłocznie, lecz nie
później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5. Program i prelegenci: Przykro nam, ale z przyczyn losowych i niezależnych od nas nie
zawsze możemy zagwarantować, że każdy zapowiedziany prelegent pojawi się na
wydarzeniu, a tematy ich prezentacji nie zmienią się. Stąd zastrzegamy sobie prawo do
zmiany programu wydarzenia, prelegentów, tematów i godzin prelekcji. Dołożymy wszelkich
starań, by ewentualne zmiany programu i prelegentów zapewniły taki sam poziom
atrakcyjności wydarzenia, jak wcześniej planowany. Z tytułu takich zmian Uczestnikowi nie
przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia. Jeśli będziemy zmuszeni
zmienić termin wydarzenia, będziesz mógł zrezygnować z udziału za zwrotem ceny biletu.
Jeśli ten punkt wywołuje u Ciebie niepokój, pamiętaj, że na wszystkich edycjach do tej pory
ani razu nie zmieniliśmy prelegenta i tematu w względem agendy.

6. Będziemy filmować i fotografować: Wydarzenie on-line może być nagrywane przez
Organizatora. Podczas wydarzenia nie będzie widoczny wizerunek Uczestników, będą mogli
oni zadawać pytania przez czat kontrolowany przez Moderatora - jednego z pracowników
firmy DevaGroup.

7. Zakaz filmowania i nagrywania bez zgody: Organizator zastrzega, że filmowanie i
nagrywanie wydarzenia bez zgody Organizatora jest zabronione. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba trzecia (np. inny uczestnik) utrwali i/lub
wykorzysta wizerunek Uczestnika (a także imię, nazwisko, wypowiedź, głos) bez jego zgody.

8. Rozrabiasz? Koniec imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia
Uczestnika z udziału w wydarzenia w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają̨
porządek publiczny, negatywnie wpływają̨ na dobre imię Organizatora lub w inny sposób
wyrządzają̨ lub mogą̨ wyrządzić́ szkodę̨ Organizatorowi, innym uczestnikom, czy
prelegentom.

9. Odwołanie uczestnictwa:
Konsumentów obowiązuje możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, poprzez wysłanie stosownego
oświadczenia na adres hello@semkrk.pl. Konsumenci mogą też odstąpić od umowy na takich
zasadach jak firmy – nie później niż na 14 dni przed wydarzeniem.
Dla firm przewidzieliśmy możliwość odstąpienia od umowy z pełnym zwrotem kosztów nie
później niż na 14 dni przed wydarzeniem. Po tym terminie zwrot kosztów nie przysługuje.
Bilet można odstąpić innemu Uczestnikowi przy jednoczesnym obowiązku poinformowania
organizatora o takiej zmianie pod adresem hello@semkrk.pl.

10. Odwołanie imprezy:

Pragniemy wskazać, iż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w
przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od nas, w tym szczególności
wystąpienia siły wyższej przez którą należy rozumieć wszelkie nadzwyczajne zdarzenia

zewnętrzne wywołane siłami natury oraz działaniami władzy publicznej (zmiany prawne). W
sytuacji odwołania wydarzenia zwracana jest uczestnikom opłata za bilet, istnieje również
możliwość wykorzystania tego biletu w celu wzięcia udziału w kolejnej edycji wydarzenia. W
związku z czym w przypadku uzyskania informacji o odwołaniu wydarzenia poinformuj nas o
podjętej decyzji.

11. Formalności: W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy prawa polskiego. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O
każdorazowej zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony
na stronie semkrk.pl i wiadomość wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji
Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na zmiany Regulaminu,
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora.
W związku z faktem, iż Regulamin sporządzany jest w czasie epidemii COVID-19 Organizator
wskazuje, że może sporządzić dodatkowy regulamin obejmujący zasady bezpieczeństwa
zdrowia.

