REGULAMIN wydarzenia MLE-CON 2019
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem MLE-CON 2019, zwanej dalej „Wydarzeniem” jest HAFIJA Agata Brojanowska
- Aleksandrowicz Adres: Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 1132252319 REGON
381799491
2. Uczestnikiem Wydarzenia i warsztatów jest osoba, która zarejestrowała się poprzez
wypełnienie formularzy zgłoszeniowych znajdujących się na stronie: https://mle-con.hafija.pl/
oraz otrzymała potwierdzenie udziału w wydarzeniu.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników

II.

MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

1. Miejsce wydarzenia: Studio MĄKA, ul. Suwak 4, 02-676 Warszawa
2. Termin wydarzenia 08 czerwca 2019 roku w godz. 9-18
3. Program wydarzenia znajduje się na stronie www.mle-con.hafija.pl

III.

WARUNKI UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu i warsztatach jest
2. rejestracja na każde z wydarzeń oraz warsztaty i projekcje filmu odbywa się poprzez
formularze dostępne na stronie www.mle-con.hafija.pl oraz otrzymanie potwierdzenia udziału
w wydarzeniu.
3. Rejestracja obejmuje jedną osobę dorosłą i dziecko. Jeżeli uczestnik chce przyjść z osobą
towarzyszącą ta osoba musi zarejestrować się oddzielnie na wydarzenie jako Uczestnik

IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYDARZENIU
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2. Rezygnacja może nastąpić nie później niż do 31 maja 2019 roku
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1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze
pisemnego oświadczenia, przesłanego emailem na adres: mle-con@hafija.pl zgodnie z pkt. V
Regulaminu.

3. W przypadku braku informacji o rezygnacji w wyznaczonym terminie i nie wzięciu udziału w
wydarzeniu Uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty niewykorzystanego miejsca w wysokości
150 zł.
4. Rejestracja na Konferencję jest imienna i odstąpienie miejscówki może mieć miejsce jedynie po
uprzednim powiadomieniu organizatora mailowo na adres: mle-con@hafija.pl ale nie później
niż do dnia 31 maja 2019 roku lub na miejscu w czasie wydarzenia przy rejestracji
5. Wszelkie zmiany są koordynowane przez biuro organizatora wydarzenia. Kontakt do
organizatora: mle-con@hafija.pl.
6. Maksymalnie można wziąć udział w jednym warsztacie i wydarzeniu na Sali głównej oraz w
pokazie filmu
7. Przy rejestracji na dwa warsztaty nie można wziąć udziału w wydarzeniu na Sali głównej

V. ZASADY WYDARZENIA
1. Organizator ustala plan Wydarzenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu,
w którym odbywa się Wydarzenie, ma także prawo do zmian lokalizacji, rozkładu czasowego i
kolejności wystąpień.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn wyższych. W
takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się bez ponoszenia kosztów
przez Uczestników.
2. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów dodatkowych (w tym m.in. podróży, noclegu)
poniesionych przez Uczestnika w związku z Wydarzeniem.
3. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby
towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z
Wydarzeniem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym
przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych
przedstawiciela Organizatora.
6. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w
Wydarzeniu w chwili wyczerpania miejsc lub liczby wejściówek on-line
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z powodu siły wyższej oraz
dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn wyższych.
8. Za bezpieczeństwo dzieci, które uczestniczą w Wydarzeniu odpowiedzialność ponoszą rodzice
9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia spowodowane przez dzieci.
10. Kobiety w ciąży mają bezwzględne pierwszeństwo na terenie obiektu, podczas trwania
Wydarzenia i warsztatów w kolejkach i dostępu do miejsc siedzących.
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12. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z opłatą dodatkową i wcześniejszym ustaleniem
warunków prowadzenia działalności z organizatorem
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11. Zabronione jest podczas Wydarzenia prowadzenie przez Uczestnika działalności
marketingowej, reklamowej i sprzedażowej chyba

13. W przypadku braku zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności handlowej czy reklamowej
uczestnik zgadza się na obciążenie go opłatą dodatkową w wysokości 3000 zł brutto

VI. WARUNKI I TERMINY
1. Warunkiem rejestracji w Wydarzeniu i warsztatach jest udostępnienie Organizatorowi
niezbędnych danych: imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego,
adres e-mail.
2. Nie ma możliwości rejestracji w dniu wydarzenia
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału do 31 maja 2019 roku. Po tym terminie zwroty wiążą
się z opłatą manipulacyjną w wysokości 150 zł brutto.

VII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby
Organizatora lub Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia lub
Warsztatów.
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich
otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu rozpatrywane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Wydarzeniu
spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.
3. Administratorem danych osobowych jest HAFIJA Agata Brojanowska - Aleksandrowicz Adres:
Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 1132252319 REGON 381799491
4. Rejestracja na Wydarzenie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

IX.

DANE OSOBOWE
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2. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer
telefonu uczestnika, adres e-mailowy, adres korespondencyjny) traktowane są jako informacje
poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorami związanych z organizacją wydarzenia.
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1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator Zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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3. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli jest konieczne na potrzeby
wykonania usługi, odbywa się na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych
zawartych przez Organizatorów.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem poprzez kontakt mailowy pod adresem warsztaty@hafija.pl
5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest
warunkiem zawarcia umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia udział w
Wydarzeniu.
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