REGULAMIN KONFERENCJI AGILE ON THE BOAT
z dnia 01.01.2022 roku
§ 1 ORGANIZATOR:
Organizatorem konferencji o nazwie Agile on the Boat (dalej zwanej Konferencją) jest
Fundacja Zwinność, z siedzibą 51-180 Wrocław, ul. Rzemieślnicza 26
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z NIP: 8952189753.
§ 2 DEFINICJE:
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
2. Konferencji lub Agile on the Boat – rozumie się przez to wydarzenie opisane w § 3.
3. Organizatorze – rozumie się przez to Fundację Zwinność z siedzibą 51-180 Wrocław, Rzemieślnicza 26 wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z NIP: 8952189753.
4. Operatorze Danych Osobowych – rozumie się przez to Fundację Zwinność z siedzibą 51-180 Wrocław, Rzemieślnicza 26 wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z NIP:
8952189753.
5. Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonała rejestracji swojej osoby i zaakceptowała niniejszy
Regulamin oraz bierze udział w Konferencji.
§ 3 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONFERENCJI:
1. Konferencja prowadzona jest przez Organizatora w dniu 10.06.2022 roku w godzinach od 09:00 do 18:00.
2. Terenem Konferencji jest Hotel Radisson Blu znajdujący się przy ul. Purkiniego 10.
§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Rejestracja i udział w Konferencji równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku braku zgody
uczestnika na dowolny punkt regulaminu, udział w Konferencji jest niemożliwy.
2. W Konferencji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
3. Konferencja ma charakter otwarty i dobrowolny. Uczestnikami Konferencji są osoby, które przejdą proces rejestracji
zamieszony na stronie internetowej http://www.agileontheboat.pl
4. Uczestnicy biorą udział w Konferencji poprzez rejestrację zgłoszenia swojego udziału za pośrednictwem strony
internetowej http://www.agileontheboat.pl oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej, płatnej na numer rachunku bankowego
wskazany w procesie rejestracji.
5. Przedmiotem Konferencji jest udział w serii warsztatów z dziedziny zwinnych metod wytwarzania oprogramowania.
6. Osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy może mieć znaczenie, lub które są w trakcie leczenia
psychiatrycznego lub innych dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie przy uczestnictwie w Konferencji,
mogą wziąć udział w Konferencji, tylko na własną odpowiedzialność mając jednocześnie obowiązek poinformowania
Organizatora o swoim stanie zdrowia.
7. Udział w Konferencji pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zakazany.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, jeśli uczestnicy są pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.

9. Osoba, która bierze udział w Konferencji zobowiązuje się nie używać siły fizycznej, a w przypadku umyślnego
uszkodzenia mienia, do zapłaty odszkodowania.
10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad podanych przez Organizatora w dniu Konferencji. Niezastosowanie się do
poleceń Organizatora skutkuje niezwłocznym wykluczeniem z Konferencji.
§ 5 DOSTĘP DO KONFERENCJI I REJESTRACJA UCZESTNIKA:
1. Uczestnik, chcąc wziąć udział w Konferencji, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami rejestracji zawartymi na
stronie http://www.agileontheboat.pl oraz zaakceptować Regulamin.
2. Aby rejestracja odbyła się prawidłowo, Uczestnik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
3. Uczestnik zobowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej (e-mail).
4. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w paragrafie 5 pkt 3, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Organizatora.
§ 6 ŚWIADCZENIE USŁUG:
1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej
http://www.agileontheboat.pl , Uczestnik dokona rejestracji na stronie oraz zaakceptuje Regulamin i uiści opłatę za
uczestnictwo.
2. Od dnia zarejestrowania się, opłacenia uczestnictwa i akceptacji Regulaminu, Uczestnik może wziąć udział w Konferencji.
3. W razie podania nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych Organizator może odmówić Uczestnikowi prawa do
udziału w Konferencji.
4. Zaprzestanie świadczenia usług przez Organizatora może nastąpić w następujących przypadkach:
● rezygnacji przez Uczestnika,
● śmierci Uczestnika,
● niezaakceptowania Regulaminu lub jego zmian.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Uczestnik:
● umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
● dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych posiadanych przez
Organizatora lub:
● dokonuje czynności niezgodnych z prawem, np.: podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do danych Organizatora,
● działa na szkodę Organizatora,
● podał nieprawdziwe dane,
● zrezygnował z uczestnictwa w konferencji,
● w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
W takich przypadkach Uczestnikowi nie należą się żadne roszczenia od Organizatora, a Organizator ma prawo do całkowitego
zablokowania dostępu Uczestnika do Konferencji.
6. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np.
powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat
związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez
uczestników Konferencji.
7. W przypadku śmierci Uczestnika następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Organizatorowi, a w pozostałych przypadkach
opisanych w §6 sam Uczestnik.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:
1. Organizator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowy przebieg Konferencji pod względem technicznym.
2. Organizator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowy przebieg Konferencji pod względem formalnym i
prawnym.
3. Organizator podejmuje także wszelkie środki w celu ochrony danych Uczestnika.
4. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konferencji można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres
kontakt@zwinnosc.org .
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby
Organizatora.
§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników, a także w
celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty z Konferencję
lub innych.
2. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia
Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.
5. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio
utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.
6. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest
połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w
materiałach informacyjnych i promocyjnych.
§ 9 ZMIANA REGULAMINU:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem kwestie sporne rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie
przysługuje odwołanie.
3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
● zmian technologicznych lub organizacyjnych w funkcjonowaniu Konferencji lub warsztatów,
● konieczności dostosowania przebiegu Konferencji i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
● zmian założeń Konferencji, zmian zakresu świadczonych usług,
● w innych uzasadnionych przypadkach.
4. O zamiarze zmiany Regulaminu Organizator zawiadamia Uczestnika udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie
internetowej http://agileontheboat.pl .
5. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Uczestnika, która następuje po
odebraniu akceptacji zmian regulaminu na stronie internetowej http://agileontheboat.pl

