Warunki uczestnictwa
w konferencji e-biznesowej TechnoBoard
(rejestracja oznacza akceptację regulaminu)
§1 Przepisy ogólne
1.
2.
3.
4.
5.

Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Uczestników oraz Organizatora konferencji
Niniejsza konferencja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 r. o godzinie 10.30 w Centrum Konferencyjnym „Zielna”,
ul. Zielna 37
Organizatorem konferencji e-biznesowej TechnoBoard jest TechnoBoard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Św. Barbary 1.
Celem konferencji jest „Promocja e-biznesu wśród pomysłodawców poprzez prezentację TechnoBoard i firm z Klubu
TechnoBoard”
Konferencja jest bezpłatna dla Uczestników konferencji oraz Prelegentów

§2 Prawa i obowiązki Organizatora konferencji
1.

2.

3.

Organizator zapewnia Prelegentom sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika
multimedialnego, laptopa z systemem operacyjnym Windows oraz pakietem biurowym MS Office 2010 lub wyższy
oraz sprzęt nagłaśniający.
Organizator jest zobowiązany powiadomić Uczestników konferencji o wszelkich zmianach najpóźniej na 3 dni przed
terminem spotkania lub, jeśli nie jest to możliwe, niezwłocznie po wystąpieniu zmian. O kolejności wystąpień
Uczestników decyduje Organizator zgodnie z programem konferencji
Organizator wyznacza osobę Prowadzącego konferencję, którego zadaniem będzie pilnowanie przestrzegania
regulaminu. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Prowadzący ma prawo - po dwóch następujących po sobie
upomnieniach – odebrać głos Uczestnikowi

§3 Prawa i obowiązki uczestników konferencji
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu konferencji
Uczestnicy będący w randze Prezentujących (Prelegenci) są zobowiązani do przygotowania prezentacji na
konferencję, która powinna być przekazana Organizatorowi najpóźniej do dnia 16.11.2011 r drogą mailową (mail:
biuro@technoboard.pl) lub na nośniku cyfrowym.
Czas na prezentację dla każdego Prelegenta jest określony agendą spotkania. Jest to czas nieprzekraczalny. Po 3
ponadnormatywnych minutach wystąpienia, Prowadzący ma prawo odebrać głos Prelegentowi, który przekroczył swój
czas.
Uczestnicy nie mogą personalnie odnosić się do innych Uczestników konferencji i Prelegentów konferencji i Ich
wypowiedzi, naruszać godności innych uczestników lub innych przepisów porządkowych
Warunkiem
wzięcia
udziału
w
konferencji
jest
wypełnienie
formularza
on-line
na
stronie
http://www.tbkonferencja.evenea.pl/ , co stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a TechnoBoard.
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji wszystkich chętnych, lecz w szczególności decyduje kolejność zgłoszeń.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez przesłanie akredytacji oznaczającej, że uczestnik zmieścił się w puli
miejsc. Akredytacja zostanie przesłana w formie biletu. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział
inny pracownik firmy. Prosimy o informację w przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa, co pozwoli przyznać
miejsce kolejnej zgłaszającej się osobie.

§4 Ustalenia końcowe
1.

2.
3.
4.
5.

Wszystkie prezentacje podczas konferencji będą rejestrowane i zamieszczone w sieci Internet w całości lub w części
(Uczestnicy tym samym wyrażają zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronie technoboard.pl, na profilu
firmowym na facebooku oraz w serwisie youtube lub podobnym wykorzystywanym do streamingu video z konferencji
lub prezentacji audiowizualnych. Zgoda powyższa dotyczy także prezentowanych logotypów, danych osobowych,
nazw, adresów oraz innych danych chronionych). Wzięcie udziału w konferencji jest traktowane tożsamo z akceptacją
regulaminu
Wzięcie udziału w konferencji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z Konferencji Uczestnika, który łamie postawienia niniejszego
Regulaminu.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
TechnoBoard zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Konferencji.

