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Postanowienia ogólne
Kongres Economy of a Water City (Miasto-Woda-Jakość życia), zwany w dalszej
części Regulaminu Kongresem, odbywa się w dniach 3-4 października 2019 r.
Organizatorem Kongresu jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław, KRS: 0000222251, NIP:
8992522058, zwany w dalszej części Organizatorem.
Oficjalna strona internetowa Kongresu i formularz rejestracji znajduje się pod
adresem watercity.com.pl
Głó wne wydarzenia Kongresu odbywają się we Wrocławskim Centrum
Kongresowym (kompleks Hali Stulecia) przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu,
zwanym dalej Obiektem.
Uczestnikami Kongresu są w szczegó lności:
a) przedstawiciele
biznesu,
administracji
publicznej
i
organizacji
pozarządowych,
b) przedstawiciele świata nauki, kultury, polityki, dziennikarze i publicyści,
c) studenci i uczestnicy studió w doktoranckich,
d) eksperci z ró żnych dziedzin z Polski i Świata.
Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Kongresu.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w Kongresie jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego oraz dokonanie, w terminie 7 dni od daty otrzymania
faktury pro forma, opłaty akredytacyjnej na wskazany rachunek bankowy.
Proces rejestracyjny uczestnikó w Kongresu odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego on-line na stronie
internetowej, wskazanej w pkt 1.3. niniejszego Regulaminu.
Podczas dokonywania rejestracji w formularzu rejestracyjnym należy:
a) podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwę
instytucji, któ rą się reprezentuje lub nazwę uczelni na któ rej się studiuje,
b) podać dane do faktury,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
zgodnie z załączonymi oświadczeniami.
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Pomyślne zakoń czenie procesu rejestracyjnego zostanie potwierdzone
odpowiednim komunikatem i przesłaniem potwierdzenia rejestracji na wskazany
w formularzu adres e-mail. Do e-maila dołączona zostanie także faktura pro
forma będąca podstawą do płatności zgodnie z pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.
Przed rozpoczęciem Kongresu na adres e-mail podany w formularzu
rejestracyjnym zostanie przesłany bilet wstępu. Bilet należy wydrukować lub
okazać na urządzeniu mobilnym przy recepcji.
Osoba dokonująca rejestracji ma prawo, do dnia 30 września 2019 r. włącznie, do
zmiany wskazanych danych. Aby dokonać tej zmiany należy skontaktować się z
biurem
Kongresu
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
kongres@watercity.com.pl
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do
zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania
wolnych miejsc. O wyczerpaniu wolnych miejsc Organizator poinformuje na
stronie internetowej Kongresu, o któ rej mowa w pkt 1.3. niniejszego Regulaminu.
Kontakt z uczestnikiem Kongresu będzie odbywał się w sposó b zautomatyzowany
za pośrednictwem serwisu GetResponse.pl oraz poprzez adres e-mail:
kongres@watercity.com.pl

3. Koszty uczestnictwa i płatności
3.1. Organizator wyró żnia jeden typ biletu wstępu na Kongres - Indywidualny. Bilet
indywidualny przeznaczony jest dla jednej osoby.
3.2. Koszt uczestnictwa wynosi 49 zł brutto.
3.3. Opłata za bilet wstępu na Kongres obejmuje następujące świadczenia:
a) udział we wszystkich częściach programowych Kongresu,
b) imienny Identyfikator,
c) pakiet materiałó w konferencyjnych,
d) lunch w dniach 3 i 4 października 2019 r.,
e) przerwy kawowe w dniach 3 i 4 października 2019 r.
3.4. Płatnikiem (odbiorcą faktury) jest podmiot wskazany przez Uczestnika
w formularzu rejestracyjnym.
3.5. Uczestnik zobowiązany jest do wskazania płatnika faktury (odbiorcy faktury), na
któ rego dokument będzie wystawiony. Uczestnik może dokonać zmiany płatnika
w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Informację z prośbą o zmianę
płatnika należy przekazać drogą e-mailową, na adres kongres@watercity.com.pl.
W
informacji
musi
być
wskazany
numer
faktury,
dotychczasowe oznaczenie płatnika, nazwa nowego płatnika, imię i nazwisko
Uczestnika Kongresu.
3.6. Wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia
faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz wysłania jej wyłącznie na adres e-mail
wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3.7. Wszystkie wpłaty uczestnikó w przeznaczone są na działania Ratownictwa
Wodnego Rzeczpospolitej oddział we Wrocławiu (ul. Legnicka 65, 54-206
Wrocław).
3.8. Rozliczenia transakcji będą przeprowadzane przelewem na rachunek bankowy
PKO Bank Polski o numerze 29 1020 5226 0000 6002 0472 5299.
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Organizacja i bezpieczeństwo
Wstęp do Obiektu, w któ rym odbywają się wydarzenia programowe Kongresu
mają wyłącznie Akredytowani uczestnicy Kongresu.
4.2. Uczestnik staje się Akredytowanym uczestnikiem Kongresu po potwierdzeniu
akredytacji w recepcji Kongresu oraz pobraniu imiennego Identyfikatora,
o któ rym mowa w pkt 3.3.b) niniejszego Regulaminu.
4.3. Akredytowany uczestnik Kongresu zobowiązany jest do posiadania przekazanego
mu Identyfikatora, o któ rym mowa w pkt 3.3.b) niniejszego Regulaminu, przez
cały czas pobytu w Obiekcie i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na
prośbę przedstawiciela Organizatora.
4.4. Osoby, któ re nie są w stanie okazać swojego Identyfikatora nie będą wpuszczane
do Obiektu. Osoby te są zobowiązane na żądanie przedstawiciela Organizatora do
niezwłocznego opuszczenia Obiektu.
4.5. Osoby, któ re zagubiły bądź w inny sposó b utraciły swó j Identyfikator mogą
otrzymać duplikat Identyfikatora zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez
Organizatora.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje
przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych Kongresu.
4.7. Akredytowany uczestnik Kongresu jest zobowiązany do przestrzegania zasad
bezpieczeń stwa, przepisó w BHP i przepisó w przeciwpożarowych, jakie
obowiązują na terenie Obiektu. Dokument zawierający powyżej wspomniane
zasady i przepisy dostępny jest na stronie internetowej Obiektu pod adresem
http://conexpest.pl/wp-content/uploads/2016/08/Regulamin-WKC_pl.pdf
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Akredytowanych
uczestnikó w Kongresu, któ re zostały zgubione, zniszczone lub skradzione
w trakcie trwania Kongresu.
4.9. Akredytowany uczestnik Kongresu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za
dokonane przez niego zniszczenia i szkody w trakcie trwania Kongresu.
4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi
będące następstwem działań siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się
zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od
Organizatora, któ re zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie
zobowiązań Organizatora, a któ rych Organizator nie mó gł przewidzieć ani im
zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej
staranności.

5.
Rezygnacja z uczestnictwa
5.1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie może nastąpić wyłącznie w drodze
oświadczenia
przesłanego
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail
kongres@watercity.com.pl
5.2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 134), Uczestnik będący konsumentem może zrezygnować z udziału
w Kongresie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Rezygnacja
z udziału w Kongresie przez osoby inne niż konsument odbywa się na zasadach
dotyczących konsumentó w.
5.3. Organizator, w przypadku dokonania rezygnacji na warunkach określonych w pkt
5.2. niniejszego Regulaminu zwraca uczestnikowi całość zapłaconej kwoty na
konto bankowe, z któ rego płatność została dokonana.
5.4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie, w terminie
pó źniejszym niż 14 dni od daty rejestracji, zwrot wpłaconej kwoty następuje na
poniższych warunkach (decyduje data wpływu rezygnacji, o któ rej mowa w pkt
5.1. niniejszego Regulaminu):
a) rezygnacja złożona w terminie do 19 września 2019 r. – zwrot 50 % opłaty na
konto bankowe, z któ rego płatność została dokonana,
b) rezygnacja złożona w terminie po 19 września 2019 r. – brak możliwości zwrotu.
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Reklamacje
Wszelkie
reklamacje
należy
kierować
w
formie
pisemnej
e-mailem na adres biura Organizatora, kongres@watercity.com.pl, w terminie do
7 dni od dnia zakoń czenia Kongresu.
6.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres
wskazany przez reklamującego.

7.
Oświadczenia i zgody
2.1. Uczestnik Kongresu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyraża
zgodę na nieodpłatne i niekomercyjne rozpowszechnianie przez Organizatora
(lub na jego zlecenie) jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w
Kongresie
w
każdej
dostępnej
formie,
w tym fotograficznej i filmowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na
następujących polach eksploatacji: kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie,
użyczenie, publiczne odtwarzanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w celu udziału w Kongresie „Economy of a Water City” – edycja 2019.

2.3.

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
Kongresu Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych Kongresu jest Wrocławski Park Wodny
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław, KRS:
0000222251, NIP: 8992522058
b) zgodnie z ogó lnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora
Ochrony Danych,
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) ogó lnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od dnia realizacji
„Economy of a Water City” – edycja 2019,
e) Uczestnik Kongresu posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych,
f) Uczestnik Kongresu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych
któ rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) Uczestnik Kongresu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w
„Economy of a Water City” – edycja 2019,
i) dane osobowe będą przetwarzane w sposó b zautomatyzowany
z wyłączeniem profilowania, w celu i na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie,
j) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych któ rym powierzono
wykonywanie określonych czynności w związku z organizacją Kongresu oraz
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisu prawa.
Uczestnik Kongresu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych związanych z organizacją cyklu wydarzeń
„Open Eyes Economy”. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika Kongresu, Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gospodarki i Administracji
Publicznej, 31-515 Krakó w, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, KRS
0000232184, fundacjagap.pl,
b) zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogó lne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator nie ma obowiązku
powołania Inspektora Ochrony Danych,

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) ogó lnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) dane osobowe przechowywane będą przez czas nieoznaczony,
e) Uczestnik Kongresu posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych,
f) Uczestnik Kongresu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych
któ rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) Uczestnik Kongresu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

7.1.
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i) dane osobowe będą przetwarzane w sposó b zautomatyzowany
z wyłączeniem profilowania, w celu i na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
j) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, któ rym powierzono
wykonywanie określonych czynności na podstawie umó w zawartych z
Administratorem oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisu
prawa.
Uczestnik Kongresu oświadcza, że dane podał dobrowolnie i został
poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do danych osobowych i ich
poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gospodarki
i Administracji Publicznej.
Uczestnik Kongresu oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu
rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
Zarejestrowanie się jako Uczestnik Kongresu jest potwierdzeniem zapoznania się
i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

8.
Postanowienia końcowe
8.1. Organizator ustala program Kongresu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian
także w dniach, w któ rych odbywa się Kongres, w tym ma prawo do zmian
rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentó w.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Kongresu
z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania Kongresu Organizator
dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na konto bankowe,
z któ rego płatność została dokonana.
8.3. Organizator nie pokrywa kosztó w transportu oraz noclegu uczestnikó w Kongresu.
8.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą
w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji
Regulaminu.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst
Regulaminu w języku polskim.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany
wchodzą w życie z dniem podpisania zaktualizowanej treści Regulaminu.

