REGULAMIN
Konferencji naukowo-biznesowej ICT dźwignią rozwoju
biznesu. DAXON IT NEWS. ITILove, organizowanej przy
współpracy Wydziału Ekonomii Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach i firmy DAXON
SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska z Katowic
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą Konferencja naukowobiznesowa, ICT dźwignią rozwoju biznesu. DAXON IT NEWS. ITILove, organizowanej
przy współpracy Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i firmy
DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska z Katowic.
2. Organizatorem Konferencji naukowo-biznesowej ICT dźwignią rozwoju biznesu. DAXON IT
NEWS. ITILove są:
a) Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice,
b) Firma DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska, ul. Warszawska 31, 40-010
Katowice.
3. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22.03.2018 roku w auli im. Prof. Z. Messnera budynek CNTI (Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.
4. Adres: ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice.

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI
UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI
5. Udział w Konferencji jest bezpłatny, pod warunkiem dokonania rejestracji za pomocą
formularza zgłoszeniowego przez Uczestników.
6. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją niniejszego
regulaminu.
7. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym
wypełnienie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie internetowej

www.daxonsolutions.pl w zakładce „Konferencja” poprzez wybranie linku „Wypełnij
formularz
zgłoszeniowy
i
zapisz
się
na
konferencję!”
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzwblWoVnQmeHSjIh0H86VOFcDpBmhgQQVJEEUbE1U2CNiA/viewform)
8. Organizator wysyła potwierdzenie drogą elektroniczną, że zgłoszenie Uczestnika zostało
przyjęte.
9. Potwierdzenie przesłane do Uczestnika zawiera również przypomnienie odnośnie terminu
i miejsca Konferencji wraz ze wskazówkami dojazdu i informacji w zakresie możliwości
skorzystania z bezpłatnego parkingu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do formularza
zgłoszeniowego nieprawdziwych danych Uczestnika.
11. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana daty
Konferencji, programu lub prelegentów. Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika

o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości mailowej na wskazany w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail o ile będzie miał taką możliwość i sam otrzyma informację
o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku
Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Konferencji,
który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności znajduje się pod
wpływem środków odurzających lub alkoholu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą
zostać zniszczone, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
15. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również
stosowania się podczas Konferencji do instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych oraz
do ogólnych zasad bezpieczeństwa.
16. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody na
terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.
17. W szczególności zabronione jest:
a) spożywanie, podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych,
b) używanie i sprzedaż narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o których
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jt. DZ.U. z 2012 r.
poz. 124 , z późn. zm.). c)
c) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

