Regulamin konferencji Noc Informatyka 1.1
Kraków, 9/10 czerwca 2018
1. Postanowienia ogólne
1.1. Noc Informatyka 1.1, zwana w dalszej części Konferencją lub Imprezą, odbywa się w nocy
z 9 na 10 czerwca 2018 w Krakowie.
1.2. Organizatorami Konferencji są następujące krakowskie instytucje:
- Studenckie Koło Naukowe Informatyków działające przy Instytucie Informatyki Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, z siedzibą przy ulicy Podchorążych 2 ,
- Fundacja HACKERSPACE Kraków, z siedzibą przy ulicy Zacisze 5..
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa
w Konferencji, zwanego dalej Rejestracją i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Konferencja skierowana jest do osób pełnoletnich, które spełnią Warunki Udziału
w Konferencji (punkt 2.1 niniejszego Regulaminu).
1.4.1. Osoby niepełnoletnie mogą zostać Uczestnikami tylko i wyłącznie przedstawiając
pisemną zgodę Opiekunów. Opiekun zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności
za Uczestnika oraz do transportu Uczestnika do i z miejsca Imprezy.
1.5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji, zwany dalej Stroną WWW, znajduje się
pod adresem http://nocinformatyka.pl. Adres email do kontaktu z Organizatorem to:
kontakt@nocinformatyka.pl

2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
2.1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
2.1.1. Rejestracja za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego w serwisie
evenea.pl, zwanego dalej Formularzem lub bezpośrednio u Organizatora w dniu
Imprezy, w miejscu odbywania się Konferencji, w przypadku wolnych miejsc.
2.1.2. Uiszczenie Opłaty za uczestnictwo w Konferencji, zwanej dalej Opłatą, w wysokości
podanej przez Organizatora.
2.2. Wejście na Teren Imprezy oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na rejestrowanie
przebiegu Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz wykorzystanie
wizerunku do celów promocyjnych i reklamowych przez Organizatorów, bądź Uniwersytet.
2.3. Opłatę należy przesłać zgodnie z Instrukcją zawartą w serwisie evenea.pl lub w dzień
Imprezy, bezpośrednio u Organizatora, w miejscu odbywania się Konferencji.
2.4. Na indywidualną prośbę Uczestnika, Organizator wystawi fakturę VAT za udział
w Konferencji. Faktura VAT może zostać wystawiona tylko na właściciela rachunku
bankowego, z którego dokonano Opłaty.
2.5. Koszty pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Organizator zapewnia
poczęstunek w trakcie trwania Imprezy.
2.6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji, jeżeli nie uiścił on
Opłaty przed dniem 1 czerwca 2018, a liczba wolnych miejsc została wyczerpana.
2.7. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja winna być dokonana
w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji nie przysługuje zwrot Opłaty oraz wszelkich
innych kosztów poniesionych przez Uczestnika.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy z przyczyn od Niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania
ze strony Organizatora.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego
niezależnych. W takim przypadku Opłata może zostać zwrócona na konto wskazane przez
Uczestnika. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez
Uczestnika w związku z Konferencją.

3. Postanowienia końcowe
3.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się, Organizator niezwłocznie zwróci
Uczestnikom Opłaty na wskazane przez nich konta bankowe. Uczestnikowi nie przysługuje
z tego tytułu prawo do odszkodowania lub rekompensaty ze strony Organizatora.
3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
3.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność majątkową i cywilną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane
z Konferencją.
3.4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997
nr 133 poz. 883) Organizator 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 e-mail) traktowane są
jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacyjnych pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem Konferencji.
3.5. Rejestracja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Organizatorem a
Uczestnikiem.
3.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

