Regulamin uczestnictwa w meetupach infoShare Roadshow 2017
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w meetupach infoShare Roadshow
2017 występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco:
a) Organizator – infoShare Sp. z o.o., z siedzibą: Gdański Park NaukowoTechnologiczny ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, lok.2.24), 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:957-108-21-54.
b) Meetup – wydarzenie realizowane przez Organizatora, polegające na odbyciu serii
spotkań odpowiednio:
16 listopada 2017 w Toruniu
21 listopada 2017 w Białymstoku
28 listopada 2017 w Katowicach
5 grudnia 2017 w Szczecinie
o tematyce związanej z tworzeniem oprogramowania, w których może wziąć udział
każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa niniejszego Regulaminu.
c) Uczestnik – osoba fizyczna pełnoletnia wykonująca zawód programisty, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła się do udziału w Meetupie i
uczestnicząca w Meetupie.
d) Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie
Uczestnika na Meetup, polegające na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego.
e) Formularz rejestracyjny – formularz w systemie Evenea pod adresami:
Toruń - https://infoshare-roadshow-torun.evenea.pl/
Białystok - https://infoshare-roadshow-bialystok.evenea.pl/
Katowice - https://infoshare-roadshow-katowice.evenea.pl/
Szczecin - https://infoshare-roadshow-szczecin.evenea.pl/
udostępniony na stronie internetowej Organizatora.
f) Zdarzenia losowe – okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są
nieprzewidywalne

dla

Organizatora

oraz,

którym

nie można

zapobiec

lub

przeciwstawić się skutecznie, a także na których zaistnienie nie miał wpływu, w tym
okoliczności uzależnione od woli podmiotów trzecich.
g) Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w meetupach InfoShare Roadshow
2017
2. Regulamin określa zasady udziału w Meetupach.
3. Na Meetupy obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Warunkiem uczestnictwa w
Meetapie jest zgłoszenie przez Uczestnika

chęci udziału w Meetupie przez

poprawne wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
4. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie (online) na Formularzu
rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych:
Toruń - https://infoshare-roadshow-torun.evenea.pl/
Białystok - https://infoshare-roadshow-bialystok.evenea.pl/
Katowice - https://infoshare-roadshow-katowice.evenea.pl/
Szczecin - https://infoshare-roadshow-szczecin.evenea.pl/

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się Uczestnika do jego
przestrzegania.
6. Udział w Meetupach jest bezpłatny.
7. Organizator oświadcza, że liczba przewidzianych miejsc na poszczególne Meetupy
jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji w
momencie osiągnięcia limitu miejsc na dany Meetup.
8. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie kwalifikacji do udziału w Meetupie drogą
elektroniczną, na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres mailowy najpóźniej w
terminie do dnia poprzedzającego datę Meetupu.

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 nie dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian programu Meetupu.
Aktualny

Program

Meetupu

dostępny

będzie

każdorazowo

na

stronie:

http://roadshow.infoshare.pl/
11. W przypadku zdarzeń losowych, Organizator dopuszcza możliwość zmiany założeń
organizacji Meetupu, w tym terminu i miejsca. 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 z
tytułu zmiany założeń organizacji Meetupu lub jego odwołania.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione
przez Uczestnika podczas Meetupu.

13. Bez zgody Organizatora zabronione jest filmowanie i nagrywanie przebiegu Meetupu.

14. Uczestnicy nie mogą personalnie odnosić się do innych Uczestników, prelegentów i
Organizatorów konferencji w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi
zasadami współżycia społecznego.

15. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym
Uczestnikom udziału w Meetupie, a także w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych Uczestników, nie zakłócający porządku i nienaruszający ogólnie przyjętych
norm zachowania w miejscach publicznych, oraz nienaruszający zasad kultury
osobistej.
16. Uczestnik

zobowiązany jest

do zachowania

się w sposób niezagrażający

bezpieczeństwu innych Uczestników w szczególności do przestrzegania przepisów
BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień Regulaminu, stosowania się
do poleceń Organizatora i służb porządkowych.

17. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektów, w których odbywać się będą Meetupy 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. 2009 nr 62,
poz. 504).
20. Zgłaszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Partnerów wydarzenia:
ATENA SA, ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot, NIP: 5851007625, adres e-mail:
aleksandra.pilipiec@atena.pl
Intel Technology Poland Sp. z o.o., ul. Słowackiego 173, 80-298 Gdańsk, NIP: 957075-23-16, adres e-mail: grp_rekrutacja@intel.com
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, NIP: 583000-20-02, adres e-mail: marta.grzyb@investinpomerania.pl
infoShare Academy sp. z o.o., aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, NIP: 584274-22-13, adres e-mail: kasia@infoshareacademy.com
LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, NIP: 583-10-14-898, adres e-mail:
karolina.czajewska@lppsa.pl
na potrzeby Meetupu oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez
Partnerów, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze

szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późn. zm.).

21. Organizator zastrzega sobie prawo pozbawienia prawa uczestnictwa w Meetupie
Uczestnika, który nie będzie przestrzegał postanowień Regulaminu lub będzie
znajdował się pod wpływem środków odurzających.
22. Regulamin zostanie udostępniony na stronie: http://roadshow.infoshare.pl/ i wchodzi
w życie z dniem 25.10.2017

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 http://roadshow.infoshare.pl/

