ul. Zakładowa 1, Kielce

VI Konferencja Naukowo-Techniczna
HEAT not LOST
23-24 lutego 2022 roku – Kielce

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników VI Konferencji Naukowo-Technicznej HEAT not
LOST, zwany dalej Regulaminem.

2.

Konferencja odbywa się w dniu 23-24 lutego 2022 r. tj. w dniu 23 lutego 2022 w formule hybrydowej, część
stacjonarna na terenie Targów Kielce S.A. przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach, a 24 lutego 2022 roku w formie
online.

3.

Organizatorem konferencji jest Heat not Lost Sp. z o.o. Rynek 3/1, 47-200 Kędzierzyn Koźle, Fundacja na rzecz
promocji nauki i rozwoju TYGIEL ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin, Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1, 25672 Kielce, zwani w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

4.

Uczestnikiem jest osoba fizyczna lub podmiot, który dokona zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pomocą
formularza zgłoszeniowego.
2.

1.

REJESTRACJA

Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele sektora energetyki oraz przemysłu, projektanci, audytorzy
energetyczni, dostawcy i wykonawcy technologii służących poprawie efektywności energetycznej oraz naukowcy
i osoby zainteresowane tematem efektywności energetycznej.

2.
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https://hnl.pl/konferencja.html
3.

Termin rejestracji on-line na Konferencję upływa na 14 dni przed jej rozpoczęciem. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika
podczas rejestracji Uczestnictwa w Konferencji.

5.

Wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu oraz przestrzegania ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.
3.

1.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

Uczestnictwo w konferencji jest możliwe po spełnieniu łącznie poniższych postanowień:


Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie internetowej https://hnl.pl/konferencja.html



Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia rejestracji



Dokonanie płatności zgodnie z trybem opisanym w pkt. 4 Regulaminu
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2.

W ramach Konferencji Organizator zapewnia: możliwość uczestnictwa w wykładach, prelekcjach (stacjonarnych
oraz online (udostępniając link do odtworzenia na żywo)), dostęp do części wystawienniczej oraz wyżywienie w
postaci przerw kawowych i bufetu. Koszty dojazdu na miejsce Konferencji, parkingu oraz ewentualnego noclegu
Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

3.

Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona.

4.

Organizator może poprosić Uczestnika o okazanie w dniu Konferencji dowodu tożsamości celem weryfikacji
Uczestnika.
4.

1.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem 100% kwoty przed Konferencją. Opłata powinna
zostać uiszczona w terminie wskazanym w potwierdzeniu rejestracji lub na fakturze pro-forma.

2.

Po dokonaniu płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego w terminie do 7 dni.

3.

Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawiania dla Zamawiającego faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

1.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji poprzez przekazanie pisemnej informacji o rezygnacji

5.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

z udziału w Konferencji za pośrednictwem adresu e-mail: konferencja@hnl.pl

z dopiskiem (tytułem e-maila):

Rezygnacja z udziału w Konferencji + imię i nazwisko uczestnika.
2.

Bezkosztowa rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa na 10 dni przed planowanym terminem Konferencji.

3.

Brak wpłaty w terminie lub nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

4.

Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inna osoba ze strony Zamawiającego, po uprzednim
zgłoszeniu tego faktu mailowo nie później niż 4 dni przed wydarzeniem.
6.

1.

DANE OSOBOWE ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) dalej zwanym „RODO”,
Organizator Konferencji informuje, że jest równocześnie Administratorem danych osobowych Uczestników. Dane
osobowe zbierane są celem prawidłowej rejestracji i przekazania niezbędnych informacji organizacyjnych dot.
Konferencji. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania umowy, jaką zawierają Uczestnicy z
Organizatorem wypełniając formularz zgłoszeniowy.

2.

Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych:
imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz stanowisko.

3.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu poprawnego wykonania usług. Uczestnik ma
prawo do żądania usunięcia lub poprawienia danych.

4.

Uczestnik ma obowiązek wyrażenia zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz wypowiedzi przez
Organizatora, co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą
zostać użyte bez ograniczeń co do ilości i czasu w związku z działalnością statutową prowadzoną przez
Organizatora poprzez umieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystywanie na potrzeby kolejnych edycji
Konferencji.
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7.
1.

UTRWALENIE KONFERENCJI

Uczestnik wyraża zgodę na stremowanie na żywo, nagrywanie i udostępnianie materiałów z ich udziałem innym
Uczestnikom konferencji,

2.

Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie,
formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek
systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo, c) wprowadzanie do obrotu, c) wprowadzanie
do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, d) publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz
jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, Uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez Organizatora
dzieł zależnych, jak również na rozporządzanie i korzystanie z dzieł zależnych. Uczestnik zezwala również na
wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego.

3.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla
celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani
terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały
promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.

4.

Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie prezentacji głoszonej na wydarzeniu w formie slajdów, jak również
wideo.

5.

Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z
tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 3 i 4.
8.

1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo odwołać Konferencję w przypadkach losowych niezależnych od Organizatora, o czym
uczestnik Konferencji zostanie niezwłocznie poinformowany środkami komunikacji elektronicznej. Informacja
zostanie wysłana na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji.

2.

Organizator ma prawo dokonywać zmian w programie Konferencji, w szczególności co do rozkładu czasowego
i kolejności wystąpień.

3.

Organizator ma prawo w uzasadnionym przypadku – tj. z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną – zmienić
formę konferencji na tylko i wyłącznie online. W przypadku zmiany formy Konferencji opłaty za udział nie podlegają
zwrotowi.

4.

W przypadku, gdy Uczestnik zakłóca przebieg Konferencji, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konferencji.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2022 r.
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