
REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORUM AUTODESK 2016 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec Uczestników Forum Autodesk, którego 

Organizatorem jest Omega Communication Dorota Sapija z siedzibą przy ul. Puławskiej 12a/8; 02-
566 Warszawa 

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 
 

Organizator: Omega Communication Dorota Sapija z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 

12a/8, 02-566 Warszawa, 
Forum Autodesk: konferencja dedykowana użytkownikom i osobom zainteresowanym rozwiązaniami 
Autodesk, która odbędzie się w dniu 6 października 2016 na PGE Narodowy w Warszawie. 
 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 
1.   Uczestnikiem Forum Autodesk może zostać osoba fizyczna, która: 

a. reprezentuje firmę projektową w jednej lub kilku następujących branżach: architektura, 
budownictwo, infrastruktura, przemysł, media, rozrywka, lub 

b. reprezentuje inwestora albo wykonawcę na rynku budowlanym lub 
c. reprezentuję firmę produkcyjną w sektorze przemysłowym lub 
d. jest studentem albo przedstawicielem uczelni w wyżej wymienionych obszarach, a ponadto 
jest zainteresowana rozwiązaniami Autodesk oraz dokonała rejestracji uczestnictwa w Forum 
Autodesk poprzez formularz online oraz otrzymała od Organizatora potwierdzenie udziału. 

2. Organizator ma prawo odmowy udziału w Forum Autodesk osobie niespełniającej warunków 
określonych w ust 1 niniejszego paragrafu lub w przypadku braku miejsc. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia 
formularza rejestracyjnego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza 
rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. 

5. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane 
w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.). 

6. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 
i/lub upoważniony przez niego podmiot: Autodesk Sp. z o.o. w celu organizacji Forum, 
na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę. Organizator i Autodesk Sp. z o.o. gwarantują prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania 
przetwarzania danych po zakończeniu Forum Autodesk. 

7. Uczestnik poprzez formularz rejestracji wybiera z dostępnego programu sesje i warsztaty, 
w których będzie uczestniczył podczas Forum Autodesk. 

8. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą 
potwierdzeniem przesłania zgłoszenia. 

9. Weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora skutkuje wysłaniem drogą elektroniczną potwierdzenia 
udziału w Forum Autodesk. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku 
wykorzystania miejsc. 

 
 

III. Płatności 
 
1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Forum Autodesk, chyba 

że dokona rejestracji, przy pomocy hasła zwalniającego go z obowiązku dokonania opłaty. Wyżej 
wymienione hasło zwalnia z opłaty związanej z udziałem w Forum Autodesk konkretny podmiot, do 
którego skierowano hasło.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia hasła w przypadku przekazania go innemu 
podmiotowi. 

3. Rejestrujący po jego weryfikacji jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w 
Forum zgodnie z Cennikiem podanym na stronie internetowej Forum Autodesk w zakładce koszty. 
Link do strony: www.autodesk.pl/forumautodesk2016 

http://www.autodesk.pl/forumautodesk2016


4. Jeżeli cena jest uzależniona od terminu zgłoszenia, to o tej wysokości decyduje data wysłania 
zgłoszenia. 

5. Organizator ma prawo weryfikacji, czy osoba wybierająca Pakiet uczestnika: student posiada 
status studenta (przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej, zaświadczenie wydane przez 
odpowiedni organ uczelni wyższej). 

6. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem lub kartą kredytową. Płatność powinna być wykonana 
w terminie trzech dni od daty rejestracji, nie później jednak niż do dnia 3.10.2016 r. 

7. W przypadku płatności przelewem bankowym, należy go dokonać na rachunek bankowy 
Organizatora: 35 2130 0004 2001 0197 5515 0005; Volkswagen Bank Polska S.A. 

8. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora, Organizator przekaże 
Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej na adres email wskazany w formularzu 
rejestracji fakturę VAT. 

9. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje zwolnieniem miejsc na wybrane przez Uczestnika sesje 
i warsztaty oraz przeniesieniem na rezerwową listę Uczestników. 

 
 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa 
 
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Forum Autodesk i uzyskania zwrotu opłaty 

związanej z udziałem w Forum Autodesk w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 22 września 
2016. 

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Forum Autodesk po 22 września 2016 poniesiona 
opłata związana z udziałem w Forum Autodesk nie podlega zwrotowi. 

3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: forumautodesk@communication.pl 
Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony 
Organizatora. 

 
V. Reklamacja 

 
1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail 

forumautodesk@communication.pl lub na adres siedziby Organizatora. 
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Forum 

Autodesk. 
3. Reklamacja powinna zawierać:  

a. imię i nazwisko Uczestnika,  
b. oznaczenie Forum Autodesk,  
c. opis zastrzeżeń dotyczących Forum Autodesk, 
d. adres do korespondencji, adres e-mail Uczestnika 

Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia reklamacji i 
przekazuje swoje stanowisko. 

 
VI. Organizacja Forum Autodesk 

 
1. Autodesk i wydarzenia towarzyszące będą filmowane i fotografowane przez Organizatora. 

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 
Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Forum Autodesk.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należące do uczestników przedmioty zagubione, 
zniszczone lub skradzione podczas Forum Autodesk. 

3. Uczestnicy Forum Autodesk są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym 
przepisów BHP, ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych 
przedstawiciela Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek postępowania 
Uczestników podczas Forum Autodesk w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Forum 
Autodesk. Uczestnik Forum Autodesk ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za 
szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem. 

6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją 
odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, 
przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem Forum Autodesk, w zakresie przewyższającym 

mailto:forumautodesk@communication.pl
mailto:forumautodesk@communication.pl


odszkodowanie wypłacone z tego tytułu przez ubezpieczyciela. Wyłączenie powyższe nie dotyczy 
konsumentów. 

 
VII. Postanowienia końcowe 

 
1. Koszt przejazdu na Forum Autodesk Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2016. 


