
AI RoadShow 2022 Meetups – Terms and
Conditions of Participation

1. Whenever the following defined terms

(definitions) appear in these Terms and

Conditions of Participation in AI RoadShow

2022 meetups, they shall be understood as

follows:

a) Organizer – Infoshare Sp. z o. o. based at

Olivia Four, Grunwaldzka 472B, 80-309

Gdańsk, entered to the Register of

Entrepreneurs kept by the District Court for

Gdańsk, VII Commercial Division of the

National Court Register under the KRS

number: 0000588009, NIP: 9571082154.

b) Meetup – an event carried out by the

Organizer as part of AI RoadShow 2022,

consisting of conducting meetings

respectively on the dates:

1) Krakow - 14/11/2022

2) Katowice - 15/11/2022

3) Wrocław - 16/11/2022

4) Poznan - 17/11/2022

- on topics related to software development, the

industry and the IT services market, which

may be attended by any person who meets

these Terms and Conditions of Participation.

c) Partner of Meetups – Pomerania

Development Agency SA (Agencja Rozwoju

Pomorza SA) based at Al. Grunwaldzka

472D, 80-309 Gdańsk, entered to the

Register of Entrepreneurs kept by the District

Court for Gdańsk, VII Commercial Division of

the National Court Register under the KRS

number 0000004441, NIP 583-000-20-02,

REGON 190044530. Share capital: PLN

26,320,000 fully paid up;

Regulamin uczestnictwa w meetup’ach AI
RoadShow 2022

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie uczestnictwa

w meetupach AI RoadShow 2022 występują

poniżej zdefiniowane pojęcia (definicje), należy

je rozumieć następująco:

a) Organizator – Infoshare Sp. z o.o., z siedzibą:

Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk,

budynek Olivia Four, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000588009, NIP

9571082154.

b) Meetup – wydarzenie realizowane przez

Organizatora w ramach AI RoadShow 2022,

polegające na przeprowadzeniu spotkań

odpowiednio w dniach:

1) Kraków - 14.11.2022

2) Katowice - 15.11.2022

3) Wrocław - 16.11.2022

4) Poznań - 17.11.2022

- o tematyce związanej z tworzeniem

oprogramowania, branżą i rynkiem usług w

obszarze IT, w których może wziąć udział każda

osoba spełniająca warunki uczestnictwa

niniejszego Regulaminu.

c) Partner Meetupów - Agencja Rozwoju

Pomorza SA z siedzibą Al. Grunwaldzka 472D,

80-309 Gdańsk zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w

rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS

0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon



d) Participant – a natural person, of full legal

age, with full legal capacity, who has applied

for and participated in a Meetup, who is in

the profession of a programmer, has an

IT-related career or is considering

re-branding. The participant can take part in

one or more Meetups.

e) Application – actions undertaken by the

Participant to register for the Meetup

indicated by the Participant (registration is

separate for each Meetup), by filling out the

Registration Form.

f) Registration Form – the form required to be

filled out by the Participant, available at:

https://infoshare.pl/is-register

g) Infoshare Account (User Account) –

account provided by the Organizers in

accordance with the Privacy Policy and the

User Account Regulations available at:

https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_inf

oShare_account_regulations.pdf, which is

necessary to use the Organizer’ services

offered on the infoshare.pl website, including

Application to participate in Meetups.

h) Fortuitous Events – circumstances which,

despite the exercise of due diligence, are

unforeseeable to the Organizer and which

cannot be prevented or counteracted

effectively and with due diligence, and the

occurrence of which was beyond the

Organizer's control, including circumstances

dependent on the will and actions of third

parties.

i) Terms and Conditions – these Terms and

Conditions of Participation in AI RoadShow

2022 Meetups.

190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł

w całości wpłacony;

d) Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia,

posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, która zgłosiła się do udziału w

Meetup’ie i uczestnicząca w Meetup’ie,

wykonująca zawód programisty, zawód

związany z IT, lub rozważająca możliwość

przebranżowienia. Udział można wziąć w

jednym lub kilku Meetup’ach.

e) Zgłoszenie – działania podjęte przez

Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie

Uczestnika na wskazany przez niego Meetup

(na każdy Meetup rejestracja jest oddzielna),

polegające na wypełnieniu Formularza

rejestracyjnego.

f) Formularz rejestracyjny – formularz

niezbędny do uzupełnienia przez Uczestnika,

udostępniany na stronie:

https://infoshare.pl/is-register

g) Konto Infoshare (Konto Użytkownika) –

konto udostępniane przez Organizatora w

zgodzie z Polityką Prywatności oraz

Regulaminem Konta Użytkownika

https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infosh

are_account_regulations.pdf którego

posiadanie jest niezbędne do korzystania z

usług Organizatora oferowanych w ramach

strony internetowej infoshare.pl w tym do

zgłoszenia się do udziału w Meetupach.

h) Zdarzenia losowe – okoliczności, które

pomimo zachowania należytej staranności są

nieprzewidywalne dla Organizatora oraz którym

nie można zapobiec lub przeciwstawić się

skutecznie i z zachowaniem należytej

staranności, a także na których zaistnienie nie

miał wpływu, w tym okoliczności uzależnione od

woli i działania podmiotów trzecich.

https://infoshare.pl/is-register/
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_account_regulations.pdf
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_account_regulations.pdf
https://infoshare.pl/is-register
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_account_regulations.pdf
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_account_regulations.pdf


2. These Terms and Conditions set out the rules

for participation in Meetups organized as part

of AI RoadShow 2022.

3. Pre-registration is required for Meetups. In

order to participate in the Meetup, the

Participant must apply for participation in the

Meetup by correctly filling out the

Registration Form.

4. Registration can only be conducted

electronically (online) using the Registration

Form assigned to a specific Meetup location

available on the website indicated in

paragraph (f) of the definitions, i.e.

Registration Form:

https://infoshare.pl/is-register.

5. By applying for participation in the Meetup,

the Participant is obliged to use an Infoshare

Account or, if he/she does not have one, to

create it; to express appropriate consents

regarding the processing of his/her personal

data by the Organizer; and to accept these

Terms and Conditions, by which he/she

undertakes to abide by them.

6. Participation in Meetups is free of charge.

7. The Organizer declares that the number of

provided places for particular Meetups in the

specified locations is limited. These limits will

be adjusted to the legal regulations in force

at the time of organization of a given Meetup.

The Organizer reserves the right to close the

registration when the limit of places for a

given Meetup is reached, in particular in the

event that sanitary and epidemiological

i) Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa

w Meetup’ach AI RoadShow 2022;

2. Regulamin określa zasady udziału w

Meetup’ach organizowanych w ramach AI

RoadShow 2022.

3. Na Meetup’y obowiązuje wcześniejsza

rejestracja. Warunkiem uczestnictwa w

Meetup’ie, jest zgłoszenie przez Uczestnika

chęci udziału w Meetup’ie przez poprawne

wypełnienie Formularza rejestracyjnego.

4. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie

elektronicznie (online) na Formularzu

rejestracyjnym, przypisanym do konkretnej

lokalizacji Meetup’u dostępnym na stronie

internetowej wskazanej w lit. f) definicji tj.

Formularz Rejestracji:

https://infoshare.pl/is-register.

5. Zgłaszając uczestnictwo w Meetup’ie Uczestnik

zobowiązany jest korzystać z Konta Infoshare

lub w przypadku jego nieposiadania dokonać

jego założenia; wyrazić stosowne zgody

dotyczące przetwarzania jego danych

osobowych przez Organizatora oraz

zaakceptować niniejszy Regulamin, poprzez co

zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Udział w Meetup’ach jest bezpłatny.

7. Organizator oświadcza, że liczba

przewidzianych miejsc na poszczególne

Meetup’y w skonkretyzowanych lokalizacjach

jest ograniczona. Limity te będą dostosowane

do obowiązujących na moment organizacji

danego Meetupu przepisów prawa. Organizator

zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji

https://infoshare.pl/is-register/
https://infoshare.pl/is-register


restrictions are in force in connection with

COVID-19.

8. The Participant will receive confirmation of

his/her participation in the Meetup by email,

to the email address indicated in the

Registration Form, immediately after signing

up for the Meetup on the website:

https://infoshare.pl/is-register/

9. The Organizer reserves the right to verify

persons who appear at the Meetup venue to

participate in the Meetup in terms of whether

they have made an application in accordance

with the Terms and Conditions and to refuse

admission to the Meetup to persons who

have not made such an application through

the Registration Form.

10. The organizer reserves the right to make

changes to the Meetup agenda. The current

Meetup agenda will be available at:

Krakow - https://infoshare.pl/ai/krakow/

Katowice - https://infoshare.pl/ai/katowice/

Wrocław - https://infoshare.pl/ai/wroclaw/

Poznan - https://infoshare.pl/ai/poznan/

11. In the case of Fortuitous Events, the

Organizer allows for the possibility of

changing the assumptions of the Meetup

organization, including the date and place as

well as the number of people who can

participate in it. In such a case, the Organizer

undertakes to inform the Participants about

the introduced changes electronically, by

sending an e-mail to the Participant's

address provided in the Registration Form.

The Participant shall not be entitled to any

compensation or reimbursement of any costs

w momencie osiągnięcia limitu miejsc na dany

Meetup w szczególności w przypadku

obowiązywania obostrzeń sanitarno -

epidemiologicznych w związku z COVID-19.

8. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w

Meetup’ie drogą elektroniczną, na wskazany w

Formularzu rejestracyjnym adres mailowy, od

razu po zapisaniu się na Meetup na stronie

internetowej: https://infoshare.pl/is-register/

9. Organizator zastrzega sobie prawo do

weryfikacji osób, które pojawią się w miejscu

Meetupu w celu uczestnictwa w nim pod kątem,

czy dokonały zgłoszenia w sposób zgodny z

regulaminem, oraz odmowy wstępu na Meetup

osobom, które takiego zgłoszenia przez

Formularz rejestracyjny nie dokonały.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian programu Meetup’u.

Aktualny Program Meetup’u dostępny będzie

każdorazowo na stronach:

Kraków - https://infoshare.pl/ai/krakow/

Katowice - https://infoshare.pl/ai/katowice/

Wrocław - https://infoshare.pl/ai/wroclaw/

Poznań - https://infoshare.pl/ai/poznan/

11. W przypadku zdarzeń losowych,

Organizator dopuszcza możliwość zmiany

założeń organizacji Meetup’u, w tym terminu i

miejsca jak także liczby osób, mogących wziąć

w nim udział. W takim przypadku Organizator

zobowiązuje się do poinformowania

Uczestników o wprowadzonych zmianach drogą

elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości

e-mail na adres Uczestnika podany w

Formularzu rejestracyjnym. Uczestnikowi nie

przysługuje żadne odszkodowanie ani zwrot

https://infoshare.pl/is-register/
https://infoshare.pl/ai/krakow/
https://infoshare.pl/ai/katowice/
https://infoshare.pl/ai/wroclaw/
https://infoshare.pl/ai/poznan/
https://infoshare.pl/is-register/
https://infoshare.pl/ai/krakow/
https://infoshare.pl/ai/katowice/
https://infoshare.pl/ai/wroclaw/
https://infoshare.pl/ai/poznan/


incurred by the Participant individually in

connection with the application for

participation in the Meetup, due to the

change of the Meetup organization or its

cancellation due to the free-of-charge

participation.

12. The Organizer shall not be held liable for

items lost or left by the Participant during the

Meetup at the venue.

13. It is forbidden to film or record the

Meetup without the permission of the

Organizer.

14. The Participant may not personally refer

to other Participants, speakers, and Meetup

Organizer in a way that violates dignity or

goes against the general rules of social

intercourse.

15. The Participant is obliged to behave in a

manner that does not hinder other

Participants from participating in the Meetup,

as well as in a manner that does not threaten

the safety of other Participants, does not

disrupt order and does not violate generally

accepted norms of behavior in public places,

as well as does not violate the rules of

personal conduct.

16. The Participant is obliged to behave in a

manner that does not jeopardize the safety of

other Participants, in particular, to comply

with health and safety regulations, sanitary

regulations, including the restrictions in force

in connection with Covid 19, fire regulations

and the provisions of the Terms and

jakichkolwiek kosztów poniesionych przez

Uczestnika indywidualnie w związku ze

zgłoszeniem udział w Meetup’ie, z tytułu zmiany

założeń organizacji Meetup’u lub jego

odwołania z uwagi na bezpłatny udział.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności

za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez

Uczestnika podczas Meetup’u w miejscu jego

organizacji.

13. Bez zgody Organizatora zabronione jest

filmowanie i nagrywanie przebiegu Meetup’u.

14. Uczestnicy nie mogą personalnie odnosić

się do innych Uczestników, prelegentów i

Organizatora Meetup’u w sposób naruszający

godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami

współżycia społecznego.

15. Uczestnicy są zobowiązani do

zachowywania się w sposób nieutrudniający

innym Uczestnikom udziału w Meetup’ie, a

także w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

innych Uczestników, nie zakłócający porządku i

nienaruszający ogólnie przyjętych norm

zachowania w miejscach publicznych, jak także

nienaruszający zasad kultury osobistej.

16. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania

się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

innych Uczestników w szczególności do

przestrzegania przepisów BHP, sanitarnych w

tym obostrzeń obowiązujących w związku z

Covid 19, przepisów przeciwpożarowych oraz

postanowień Regulaminu, stosowania się do

poleceń Organizatora i służb porządkowych.



Conditions, and comply with the instructions

of the Organizer and security services.

17. The participant shall be held fully liable

for any damage he/she causes on the

venues where Meetups will be held and shall

be obliged to rectify the damage he/she

causes to the full amount.

18. In the event that the Organizer produces

materials on which the Participant's image

will be recorded (in a photograph or film), the

Participant permits the Organizer or other

persons commissioned by the Organizer to

disseminate his/her image for advertising,

promotional, and marketing purposes,

including circulation of the copies on which

the image was recorded, as well as to

reproduce the image with all available

techniques and methods, disseminate and

publish it, also together with images of other

persons.

19. Meetup is closed to the public and does

not constitute a mass event within the

meaning of the Law on Security of Mass

Events of March 23, 2009 (Journal of Laws

2019.2171 consolidated text).

20. By applying to participate in the Meetup,

the Participant agrees during the registration

process to the processing of personal data

by the Organizer for the purposes of the

Meetup. Personal data will be processed in

accordance with the purpose for which they

were obtained and the information clause,

i.e. only for the purpose of the Participant's

participation in the Meetup and the possibility

of its identification in accordance with the

17. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność

za dokonane przez siebie zniszczenia na

terenie obiektów, w których odbywać się będą

Meetup’y i zobowiązany jest do naprawienia

wyrządzonej przez siebie szkody do pełnej jej

wysokości.

18. Na wypadek wykonania przez Organizatora

materiałów, na których zostanie utrwalony

wizerunek Uczestnika (na zdjęciu lub filmie),

Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie

swojego wizerunku przez Organizatora lub

przez inne osoby na zlecenie Organizatora dla

celów reklamowych, promocyjnych i

marketingowych, w tym na obrót

egzemplarzami, na których utrwalono ten

wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku

wszelkimi dostępnymi technikami i metodami,

rozpowszechnianie oraz publikowanie, także

wraz z wizerunkami innych osób.

19. Meetup ma charakter zamknięty i nie

stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy

z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie

imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j.).

20. Zgłaszając się do udziału w Meetup’ie

Uczestnik wyraża w trakcie procesu rejestracji

zgodę na przetwarzanie danych osobowych

przez Organizatora wydarzenia na potrzeby

Meetup’u. Dane osobowe będą przetwarzane

zgodnie z celem dla jakiego zostały uzyskane

oraz klauzulą informacyjną, tj. wyłącznie w celu

udziału Uczestnika w Meetup’ie i możliwości

jego identyfikacji zgodnie ze zgłoszoną

rejestracją (tj. w związku z wykonaniem umowy

przez Organizatora).



submitted registration (i.e. in connection with

the performance of the agreement by the

Organizer).

21. In addition, by applying to participate in

the Meetup, the Participant agrees during the

registration process to the processing of

personal data by the Organizer and/or

Partner for marketing purposes, which will be

processed in accordance with the Meetup

Participant Information Clause.

22. The Organizer reserves the right to

deprive the Participant of the right to

participate in the Meetup if he/she fails to

comply with the provisions of the Terms and

Conditions or is under the influence of

alcohol and/or intoxicants.

The Terms and Conditions will be available at:

https://infoshare.pl/ai/documents.php/ and

will take effect on 01/09/2022

23. The organizer reserves the right to

change the provisions of the Terms and

Conditions at any time. Changes become

effective within 7 days from the date of their

posting on the meetup website:

https://infoshare.pl/ai/documents.php/

21. Dodatkowo zgłaszając się do udziału

Meetup’ie Uczestnik wyraża w trakcie procesu

rejestracji zgodę na przetwarzanie danych

osobowych przez Organizatora i/lub Partnera w

celach marketingowych, które będą

przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną

uczestnika Meetapu.

22. Organizator zastrzega sobie prawo

pozbawienia prawa uczestnictwa w Meetup’ie

Uczestnika, który nie będzie przestrzegał

postanowień Regulaminu lub będzie znajdował

się pod wpływem alkoholu lub/i środków

odurzających.

Regulamin zostanie udostępniony na stronie:

https://infoshare.pl/ai/documents.php/ i wchodzi

w życie z dniem 01.09.2022 roku

23. Organizator zastrzega sobie prawo do

zmiany postanowień Regulaminu w każdym

czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7

dni od dnia ich zamieszczenia na stronie

internetowej meetupów:

https://infoshare.pl/ai/documents.php/
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