
Regulamin ten określa zasady uczestnictwa i rejestracji w wydarzeniu semKRK #18 

Wejście w życie regulaminu:  09.08.2021 

Planowane miejsce wydarzenia:  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. Marii 
Konopnickiej 26, 30-302 Kraków 

Planowana data wydarzenia:  10 września 2021 

Organizator:          DEVAGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Krakowie 

NIP: 6772445840     
ul. Łokietka 8D/26       
30-010 Kraków          

          

Rejestracja, cennik biletów, agenda i prelegenci: http://www.semkrk.pl 

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

         
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest poprawna rejestracja na stronie wskazanej na: 
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 okazać przy wejściu na konferencję lub wylegitymować się 

dowodem osobistym w celu wykazania, że jest się na liście uczestników. Wykazanie posiadania biletu 
jest dla Uczestnika podstawą wejścia na konferencję. Imię i nazwisko osoby, która kupiła bilet na 
evenea.pl musi być takie samo jak imię i nazwisko osoby, która uczestniczy w wydarzeniu. Bilety są 

biletami imiennymi. W przypadku zakupu biletów dla osób trzecich należy uzupełnić ich dane w 
odpowiednich rubrykach w serwisie evenea.pl. 
 

Podczas tej edycji liczba biletów zostanie mocno ograniczona i będzie uzależniona od 
wszelkich wymogów sanitarnych obowiązujących w czasie jej trwania.  Pierwotna pula biletów 
może zostać zmniejszona lub zwiększona w zależności od uregulowań prawnych dotyczących 

koniecznych warunków sanitarnych i epidemiologicznych związanych z COVID-19. 
 
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 ponieważ program wydarzenia jest co prawda programem zak ładanym, aczkolwiek 
niegwarantowanym przez Organizatora. Analogicznie sprawa może przedstawiać się w przypadku 
terminu wydarzenia, a nawet możliwości jego odbycia. Jeśli będziemy zmuszeni zmienić termin 

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


wydarzenia, będziesz mógł zrezygnować z udziału za zwrotem ceny biletu lub wykorzystać zakupiony 

bilet do udziału w Wydarzeniu w nowo wyznaczonym terminie. Nie odpowiadamy za wszelkie 
rezerwacje dokonane w związku z konferencją (dojazd, hotel). Jeśli ten punkt wywołuje u Ciebie 
niepokój, pamiętaj, że na wszystkich edycjach do tej pory ani razu nie zmieniliśmy prelegenta i tematu 

względem agendy. 

6. Będziemy filmować i fotografować: Wydarzenie może być nagrywane przez Organizatora 

jak również mogą być wykonywane zdjęcia w trakcie trwania Wydarzenia.  W związku z powyższym 
Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu udzielają nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo ani 
terytorialnie zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w czasie Wydarzenia przez 
Organizatora w celach marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzoną przez Organizatora 
działalnością.  Zgoda ta obejmuje takie formy publikacji jak udostępnianie na stronie internetowej i 

mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn) i obejmuje trwałe lub czasowe 
zwielokrotnianie, udostępnienie i rozpowszechnianie, powielanie, kadrowanie i zmianę kompozycji 

zdjęcia przedstawiającego osobę Uczestnika (będącego osobą f izyczną) oraz osoby uczestniczącej.  
Jeśli pod żadnym warunkiem nie chcesz wyrazić na to zgody w dniu wydarzenia skontaktuj się z 
przedstawicielami Organizatora w miejscu odbywania wydarzenia w celu ułatwienia nam uszanowania 

Twoich potrzeb. Pamiętaj jednak, że także przepisy prawa w pewnych sytuacjach pozwalają na 
wykorzystanie Twojego wizerunku, więc ewentualny sprzeciw nie będzie mógł zostać potraktowany 

bezwzględnie. 

  
7. Zakaz filmowania i nagrywania bez zgody: Organizator zastrzega, że f ilmowanie 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 naruszaj ą̨ 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 f irmy – 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 najpóźniej do 1 września 2021 r. pod adresem hello@semkrk.pl. 
 
Organizator niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu, zwróci uiszczoną opłatę. Zwrot opłaty zostanie dokonana przy użyciu takiego samego 
sposobu zapłaty jaki został użyty.  
 

10.  Odwołanie imprezy:  Pragniemy wskazać, iż nie ponosimy 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, 

wirusami 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. Nie odpowiadamy za wszelkie rezerwacje 
dokonane w związku z konferencją (dojazd, hotel).  
 



11.  Udział w Wydarzeniu: W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które nie 

posiadają objawów COVID-19, nie są osobami, co do których istnienie obowiązek 

przebywania w izolacji lub kwarantannie. W czasie trwania wydarzenia każdy z Uczestników 

zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów sanitarnych 

wynikających z przepisów prawa. Przede wszystkim Uczestnicy zobowiązania są do 

zachowania wymaganej przez przepisy prawa odległości poprzez zajęcie co drugiego miejsca 

siedzącego oraz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek. Po zakończeniu przerwy w 

trakcie Wydarzenia każdy z Uczestników zobowiązany jest do powrotu na zajmowane przez 

siebie uprzednio miejsce.  

Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do weryf ikacji czy dany Uczestnik został 

zaszczepiony w celu przeprowadzenia wydarzenia zgodnie z obowiązującymi w dacie jego 

odbycia przepisami przy czym podkreślić trzeba, że wydarzenie jest organizowane z 

zamysłem braku konieczności przeprowadzania takiej weryf ikacji, gdyż uwzględnia udział w 

nim mniejszej liczby osób niż maksymalna, które mogłaby w nim uczestniczyć. W przypadku 

jednak konieczności przeprowadzenia weryf ikacji, będzie odbywać się ona przed wejściem i 

dopuszczaniem Uczestnika do udziału w Wydarzeniu i polegać będzie wyłącznie na okazaniu 

certyf ikatu szczepienia przez Uczestnika.  

W przypadku zmiany przepisów prawa polegających na zaostrzeniu rygorów związanych z 

przeprowadzaniem tego rodzaju wydarzeń (konferencji, szkoleń) Organizator zastrzega sobie 

prawo do odwołania całego Wydarzenia, zmniejszenia ilość uczestników mogących brać 

udział w wydarzeniu, jak również w przypadku zmiany limitów osób mogących brać udział w 

tego rodzaju wydarzeniach (obecnie regulowany przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii) Organizator ma prawo nie dopuścić do udziału w 

Wydarzeniu niektórych Uczestników w przypadku przekroczenia nowo  ogłoszonych limitów co 

dotyczyć będzie osób, które nie przedstawią aktualnego certyf ikatu dotyczącego szczepienia 

na COVID-19. Organizator zastrzega, iż weryf ikacja ilości Uczestników odbywać będzie się 

przed dopuszczeniem Uczestników do udziału w Wydarzeniu. Powyższe w pełni uzależnione 

będzie od ograniczeń wynikających z obwiązujących przepisów związanych z zwalczeniem 

wirusa COVID-19, a tym samym jest zupełnie niezależne od Organizatora.  

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Uczestnik może według swojego uznania 

zażądać zwrotu całości kwoty ceny za zakup biletu albo zachować zakupiony bilet z 

przeznaczeniem wykorzystania go na następnej edycji Wydarzenia.  

12. 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. 
 

 

 

 


