SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU BRANŻY SPOŻYWCZEJ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej,
obowiązujące uczestników Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej ( zwanego dalej
Kongresem ).

2.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

3.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Szczegółowy Regulamin Uczestników
Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej;
2) Kongresie - należy przez to rozumieć Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej,
organizowany przez Urząd Miasta Opola, przy współudziale Parku Naukowo –
Technologicznego

w

Opolu

Sp. z o.o., Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki przy współudziale Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Sp. z o.o. i Leanpassion Sp. z o.o.;
3) PNT – należy przez to rozumieć Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.;
4) CWK – należy przez to rozumieć Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu;
5) PO – należy przez to rozumieć Politechnikę Opolską;
6) UM – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Opola;
7) WSSE – należy przez to rozumieć Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST PARK
Sp. z o.o.;
8) OCRG - należy przez to rozumieć Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki;
9) UO - należy przez to rozumieć Uniwersytet Opolski;
10) Organizatorze – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Opola będący organizatorem
operacyjnym oraz merytorycznym Kongresu;
11) Współorganizatorze – należy przez to rozumieć

PNT, CWK, PO, UO, OCRG, WSSE,

Leanpassion będące współorganizatorem o charakterze merytoryczno – finansowym;
12) Użytkownik – należy przez to rozumieć podmiot uczestniczący w Kongresie;
13) Uczestniku – należy przez to rozumieć zarejestrowanego i zweryfikowanego Użytkownika
Kongresu, który korzysta z usług przewidzianych dla Uczestników oraz z pakietów
sponsorskich;
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14) Formularzu Rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz wypełniany przez
Uczestników podczas procedury rejestracji.
4.

Organizatorem Kongresu jest Urząd Miasta Opole.

5.

Wsparcie merytoryczne oraz finansowe, w szczególności poprzez przygotowanie tematów,
pozyskanie prelegentów i moderatorów na Kongresie zapewnia

Organizator oraz

Współorganizatorzy.
6.

Użytkownikiem Kongresu może być podmiot trzeci (w szczególności osoba fizyczna, osoba
prawna), który zarejestruje się na specjalnie utworzonej w ramach Kongresu stronie
internetowej www.foodcwkopole.pl, uzyska status jako Uczestnik. Szczegółowy opis i zakres
oferowanego pakietu w ramach Kongresu zawarty jest na stronie www.foodcwkopole.pl;

7.

Każdy z Użytkowników Kongresu jest zobowiązany do przestrzegania „PRZEPISÓW
TECHNICZNYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP obowiązujących na terenach Centrum
Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu” oraz regulaminów obowiązujących w CWK,
stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu.

8.

Kontakt do Organizatora w sprawie Kongresu: Magdalena Błońska-Ałasa, tel. 785 008 583
e-mail: magdalena.blonska@um.opole.pl;
§2
TERMIN, MIEJSCE KONGRESU

1. Termin: 28.03.2017 r.
2. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole.

§3
UDZIAŁ W KONGRESIE – UCZESTNIK
1.

Uczestnikiem jest zarejestrowany na stronie internetowej www.foodcwkopole.pl

2.

Proces weryfikacji Uczestnika składa się z następujących etapów:
1) Rejestracja na stronie www.foodcwkopole.pl, poprzez wprowadzenie danych do Formularza
Rejestracyjnego zgodnie z rubrykami formularza, w celu zamówienia udziału w Kongresie;
2) Zaakceptowanie przez Uczestnika warunków udziału w Kongresie oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji regulaminu Kongresu;
3) po zakończonym procesie rejestracji Uczestnik uzyska status „zarejestrowany”.
§4
GIEŁDA KOOPREACYJNA
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1.

Każdy zarejestrowany uczestnik Kongresu może dokonać

zgłoszenia udziału

w giełdzie

kooperacyjnej w celu nawiązania relacji biznesowych z innymi uczestnikami giełdy;
2.

Uczestnikiem giełdy kooperacyjnej może być każda osoba fizyczna, która zarejestruje się na
stronie internetowej www.foodcwkopole.pl, i uzyska status Uczestnika Kongresu;

3.

Uczestnicy sami decydują z którymi uczestnikami chcą odbyć spotkania;

4.

Uczestnik giełdy kooperacyjnej wyraża zgodę na interakcję z innymi uczestnikami giełdy.

5.

Organizator nie gwarantuje poszczególnym uczestnikom, że preferowane przez nich spotkania
zostaną zrealizowane;

6.

Uczestnictwo w giełdzie kooperacyjnej jest dobrowolne i bezpłatne.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opole, z siedzibą przy ul. Rynek – Ratusz
w Opolu.

2.

Składając zamówienie, Uczestnik Kongresu zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych
w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych jest UM. Jednocześnie Uczestnik
Kongresu wyraża zgodę na udostępnienie jego danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym
innym Uczestnikom Kongresu, celem interakcji w zakresie podanym w Formularzu
Rejestracyjnym (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, kraj, adres firmy, e-mail, www)
w trakcie i po Kongresie.

3.

Jeśli Użytkownik Kongresu udzieli UM odrębnej zgody na przetwarzanie i wykorzystanie jego
danych osobowych w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych, jego dane
(adres e-mail) będą wykorzystywane przez UM również w celu wysyłania Użytkownikowi
Kongresu informacji handlowych oraz marketingowych. Zgoda Użytkownika Kongresu może
zostać w każdej chwili odwołana.

4.

Dane osobowe umieszczone w bazie UM są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik ma
prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania
w każdej chwili.

5.

Podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom
władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
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§6
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE CWK

1. Osoby uczestniczące w Kongresie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Kongresu oraz ochrony praw autorskich
w strefie obsługi mediów i terenie CWK zabrania się używania bezzałogowych statków lotniczych
tzw. dronów z wyłączeniem urządzeń dopuszczonych przez Organizatora.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie mienia
Uczestnika w trakcie trwania wydarzenia.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenia z jego winy
dokonane w trakcie trwania wydarzenia.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Kongresu udostępniony jest na stronie www.foodcwkopole.pl lub na życzenie
Użytkownika Kongresu przesłany zostanie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu
zgłoszeniowym/rejestracyjnym adres e-mail.
2. W przypadku niezgodności Regulaminu Kongresu z ”REGULAMINEM dla Uczestników targów
organizowanych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu” pierwszeństwo
zastosowania mają postanowienia Regulaminu Kongresu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2017 r.
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem będzie prowadzona
w j. polskim.
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