REGULAMIN UCZESTNICTWA W IV KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ
HEAT not LOST

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników IV Konferencji Naukowo –
Technicznej HEAT not LOST, zwany dalej Regulaminem.
1.2. Konferencja odbywa się w dniu 27 lutego 2019 r. na terenie Targów Kielce S.A. przy ul.
Zakładowej 1, 25-672 Kielce.
1.3. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie POWEER – Polska Organizacja Wspierania
Efektywności Energetycznej i Rozwoju, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515,
00 – 695 Warszawa, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.4. Uczestnikiem jest podmiot, który dokona zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pomocą
formularza zgłoszeniowego.
1.5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoważne z akceptacją Regulaminu.

2. REJESTRACJA
2.1. Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele sektora energetyki oraz przemysłu,
projektanci i audytorzy energetyczni, dostawcy i wykonawcy technologii służących poprawie
efektywności energetycznej, naukowcy oraz osoby zainteresowane tematem efektywności
energetycznej.
2.2. Uczestnictwo w konferencji jest możliwe po spełnieniu łącznie poniższych postanowień:
2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego w Serwisie internetowym stowarzyszenia POWEER lub
2.2.2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego w dniu Konferencji, o ile dostępne będą jeszcze wolne miejsca.
2.2.3. Potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu
internetowego stowarzyszenia POWEER jest otrzymanie drogą mailową na adres mailowy
wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji informacji o zakwalifikowaniu do udziału w
Konferencji.
2.3. Termin rejestracji na Konferencję upływa 27 lutego 2019 r. o godzinie 9:30. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rejestracji bez podania przyczyny.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych
przez Uczestnika podczas rejestracji Uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem.
2.6. Uczestnicy Konferencji mają możliwość udziału w uroczystej Gali oraz Bankiecie w dniu 27
lutego 2019 r. Gala oraz Bankiet są dodatkowo płatne, a liczba miejsc jest ograniczona. Na Galę
i Bankiet obowiązuje rejestracja.

3. UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
3.1. Udział w Konferencji jest bezpłatny dla osób, które dokonały rejestracji i otrzymały jej
potwierdzenie określone w punkcie 2.2.3.
3.2. Koszty dojazdu na miejsce Konferencji, parkingu, lunchu oraz ewentualnego noclegu Uczestnik
pokrywa we własnym zakresie.
3.3. W ramach Konferencji Organizator zapewnia: możliwość uczestnictwa w prelekcjach, dostęp
do części wystawienniczej, materiały promocyjne oraz przerwy kawowe.
3.4. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona.
3.5. Organizator może poprosić Uczestnika o okazanie w dniu Koneferencji dowodu tożsamości
celem weryfikacji Uczestnika.

4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI
4.1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji poprzez przekazanie pisemnej
informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji za pośrednictwem adresu e-mail:
biuro@poweer.pl Z dopiskiem (tytułem e-maila): Rezygnacja udziału w Konferencji „IV
Konferencja Naukowo - Techniczna Heat not Lost” + imię i nazwisko uczestnika. Rezygnacja
następuję w momencie potwierdzenia otrzymania rezygnacji przez biuro@poweer.pl w formie
maila zwrotnego.
4.2. Rezygnacji z udziału w Konferencji uczestnik może dokonać najpóźniej 3 dni robocze przed
rozpoczęciem Konferencji.

5. DANE OSOBOWE ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
5.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kiwetnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwrazaniem danych osobowych i w
sprawie swobodonego 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 – Polska Organizacja

Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju 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.
5.2. Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na przetwrazanie przez Organizatora następujących
danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz stanowisko.
5.3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu poprawnego wykonania
usług.
5.4. Uczestnik ma prawo do żądania usunięcia lub poprawienia danych.
5.5. 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.
5.6. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) z tytułu wykorzystywania
wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na potrzeby określone w punkcie 5.5.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
6.1. 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.
6.2. Organizator ma prawo dokonywać zmian w programie Konferencji, w szczególności co do
rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
6.3. W przypadku, gdy Uczestnik zakłóca przebieg Konferencji, jest pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konferencji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2019 r.

