
 

Regulamin konferencji 

Regulamin rejestracji uczestników na Konferencje organizowane przez Wydawnictwo Seidel-

Przywecki Sp. z o.o. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1. Konferencja Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp z o.o., zwana w dalszej części Regulaminu 

Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp z 

o.o., zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

1.2. Organizatorem Konferencji jest Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., ul. Olchowa 67b, 05-509 

Józefosław. 

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 

i obowiązują wszystkich Uczestników. 

1.4. Uczestnikami Konferencji są osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji, a w szczególności 

przedstawiciele jednostek samorządowych i ich spółek eksploatujących systemy wodociągowe i 

kanalizacyjne w miastach i gminach, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorstw 

gospodarki komunalnej, jednostek naukowo-badawczych oraz sponsorów. 

1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się wykłady merytoryczne oraz prezentacje firm 

sponsorskich. 

1.6. W ramach konferencji może odbyć się wycieczka techniczna do Oczyszczalni ścieków lub Stacji 

Uzdatniania Wody. 

 

 

§2. Uczestnictwo w Konferencji 

2.1. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na Platformie Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego mailem na adres: 

konferencje@seidel-przywecki.pl lub faxem pod numer: +48 22 873 80 52 oraz uiszczenie opłaty w 

wysokości i terminie podanych przez Organizatora. 

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm 

promujących się, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu. W 

takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie poinformowana o anulacji 

zgłoszenia indywidualnie przez pracownika Wydawnictwa lub współorganizatora konferencji. 

2.3. Opłaty za udział w Konferencji należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury VAT na konto 

wskazane przez Organizatora.  
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2.4. Uczestnikiem konferencji jest osoba która do terminu wskazanego przez Organizatora zgłosiła 

swoje uczestnictwo za pośrednictwem serwisu konferencyjnego lub przesyłając formularz 

rejestracyjny na adres mailowy Organizatora oraz zobowiąże się do dokonania opłaty za udział w 

Konferencji. 

2.5. Każdy Uczestnik otrzyma zestaw materiałów konferencyjnych wraz z dostępem do wybranych 

prezentacji wygłoszonych podczas Konferencji. 

2.6. Koszt przejazdu na miejsce Konferencji Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Koszt 

noclegów każdorazowo podany jest przez Organizatora i może być odpowiednio regulowany 

a) W przypadku gdy koszt noclegu pokrywa Organizator, uczestnik jest o tym fakcie 

poinformowany w ofercie konferencji i nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów 

noclegowych z wyjątkiem noclegów nie zawartych w ofercie konferencji, tj. przyjazd w dniu 

poprzedzającym konferencję lub wyjazd w dniu następnym po zakończeniu konferencji. 

b) W przypadku gdy nocleg nie jest wliczony w cenę konferencji, uczestnik jest o tym fakcie 

poinformowany w ofercie konferencji i koszt noclegu pokrywa we własnym zakresie dokonując 

opłaty bezpośrednio w miejscu noclegowym. Organizator dokona jedynie rezerwacji miejsc 

noclegowych zgodnie z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia.  

2.7. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wskazanym przez 

Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa jedynie po uprzednim kontakcie z 

Organizatorem w miarę wolnych miejsc. 

 

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie wskazanym przez 

Organizatora. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej 

i, aby była skuteczna, powinna zostać potwierdzona przez Organizatora. 

3.2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w p. 3.1, uczestnik ma obowiązek uiścić pełną 

opłatę za uczestnictwo. 

 

§4. Opłaty 

4.1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Konferencji są publikowane na stronie internetowej 

Konferencji oraz w materiałach informacyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora. 

4.2. Płatnikiem faktury jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w 

Konferencji, zgodnie z danymi podanymi przez Zgłaszającego w Formularzu zgłoszeniowym. 

 

§5. Postanowienia końcowe 



5.1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji. O odwołaniu konferencji 

Organizator poinformuje zgłoszone osoby telefonicznie lub pisemnie oraz dokona zwrotu kwot 

wpłaconych przez uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.  

5.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły 

wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, epidemia itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do 

odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także 

kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji. 

5.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

5.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz 

wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych 

danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez 

Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji 

pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja 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). 

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

5.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, 

jak również w miejscach zakwaterowania. 

5.9. W trakcie konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć w celu ich 

wykorzystania w publikacjach Wydawnictwa Seidel-Przywecki Sp. z o.o. oraz na stronach www. 

5.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.  

5.11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 

dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 


