REGULAMIN
CISZA  Całkiem Inne Spotkanie z Akustyką

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument jest regulaminem spotkania CISZA  Całkiem Inne Spotkanie
zmAkustyką, zwanej dalej Wydarzeniem, które odbędzie się 29.09.2016 w Nowohuckim
Centrum Kultury w Krakowie
Organizatorem Wydarzenia jest firma ProperSound Marcin Zastawnik, zwana w dalszej
części Organizatorem.
Adres do korespondencji: ProperSound, ul. Orkana 2/10/19, 42200 Częstochowa.
Adres email: cisza@propersound.pl.
W ramach Wydarzenia zostaną przedstawione referaty specjalistów oraz sponsorów.
Oficjalna
strona
internetowa
Wydarzenia
znajduje
się
pod
adresem
www.cisza.propersound.pl, zwana w dalszej części Stroną Internetową.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia. Aktualny
program znajduje się na Stronie Internetowej.
Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia udziału w Wydarzeniu. Wszyscy
Uczestnicy są zobowiązani do jego przestrzegania.
§ 2. Zasady uczestnictwa
Uczestnikami Wydarzenia są osoby zainteresowane akustyką, w szczególności
architekci, dekoratorzy wnętrz, konstruktorzy oraz przedstawiciele sponsorów, zwani w
dalszej części Uczestnikami.
Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu są:
a. zgłoszenie udziału w Wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
na Stronie Internetowej do dnia 15.09.2016r.
b. przesłanie opłaty za udział w Wydarzeniu na konto Organizatora w terminie do
dnia 19.09.2016r.
Dane do przelewu zostaną wysłane Uczestnikom na adres email podany w formularzu
zgłoszeniowym.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz dostępny czas o uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane na adres email w ciągu 7 dniu od daty
otrzymania wpłaty na konto.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów.
W przypadku zachowania Uczestnika w sposób ogólnie uznany za niestosowny czy
wręcz zagrażający zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników Wydarzenia, Organizator
ma prawo upomnieć Uczestnika, wyprosić z miejsca Wydarzenia, a w przypadku
skrajnym zawiadomić odpowiednie służby. Osobie usuniętej nie przysługuje zwrot
kosztu udziału wmWydarzeniu.

§ 3. Opłaty
1. Opłata za udział Uczestników w Wydarzeniu wynosi: 50 PLN brutto.
2. Opłatę należy uiścić do dnia 19.09.2016r. przelewem na konto bankowe podane przez
Organizatora.

3. Konieczność wystawienia faktury VAT oraz dane do jej wystawienia należy zgłosić
wmformularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji.
4. Faktura VAT zostanie przesłana drogą email na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym po wpłynięciu opłaty na konto Organizatora.
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§ 4. Postanowienia końcowe
W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się, niezależnie od powodów, opłata za
udział w Wydarzeniu zostanie zwrócona Uczestnikom na wskazane przez nich konta
bankowe.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z Wydarzeniem.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego
regulaminu, także przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń między
Uczestnikiem a Organizatorem.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. O wszelkich
zmianach Uczestnicy będą informowani mailowo, na adres email podany przy
rejestracji. Aktualny regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej.
Wszelkie reklamacje, zażalenia oraz nieprawidłowości dotyczące Wydarzenia
Uczestnicy mogą zgłaszać na adres korespondencyjny lub email Organizatora w
terminie do 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.
133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Wydarzenia nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, adres emailowy) traktowane są jako informacje
poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a
Organizatorem Wydarzenia.

