
§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie KNX Polska z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Heliotropów 29. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w Konferencji „ETS6Days”,  
zwanej dalej Konferencją. 

3. Miejscem organizacji Konferencji w dniu 25.11.2021 jest Centrum Konferencyjno Szkoleniowe 
OSSA, zlokalizowane w miejscowości Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, zwane dalej Miejscem 
Konferencji. 

4. Każda osoba, która dokonała rejestracji na Konferencję i otrzymała elektroniczne potwierdzenie 
rejestracji i przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest Konferencja zobowiązana jest 
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Rejestracji na Konferencję uczestnicy dokonują poprzez elektroniczne zgłoszenie za 
pośrednictwem strony Konfeo.com pod adresem https://ets6days.konfeo.com/pl/groups. 

6. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w Konferencji. Po zakończeniu weryfikacji 
zgłoszeń, zaakceptowany uczestnik otrzyma informację zwrotną na podany w zgłoszeniu adres 
email. 

7. Udział w Konferencji ETS6Days jest bezpłatny. 
8. Organizator zapewnia wyżywienie w dniu Konferencji 25.11.2021 (przerwy kawowe, obiad 

i wieczorny bankiet). 
9. Uczestnicy pokrywają koszt noclegu we własnym zakresie, z możliwością skorzystania z ceny 

specjalnej (koszt od 216,00zł do 259,00 zł brutto w pokoju standard ze śniadaniem). Po dokonaniu 
rejestracji uczestnik otrzyma informacje na temat sposobu rezerwacji noclegu. 

10. Rezerwacji noclegu oraz opłat za nocleg uczestnicy dokonują poprzez bezpośredni kontakt  
z Miejscem Konferencji. 

 
 

§2 Warunki uczestnictwa 
 
 

1. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby, które dokonają rejestracji poprzez elektroniczne 
zgłoszenie opisane w §1 pkt. 5 i otrzymają zwrotne potwierdzenie rejestracji od Organizatora na 
podany w zgłoszeniu adres email. 

2. Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w Konferencji decyduje 
Organizator. 

3. Wstęp dla uczestników Konferencji jest bezpłatny. 
4. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność oraz akceptację niniejszego Regulaminu podczas 

Rejestracji osobistej przez rozpoczęciem Konferencji w Miejscu Konferencji. 
5. Wstęp uczestników na Konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora 

elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika 
podczas procesu rejestracji online. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z 
udziału w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@knxstandard.pl lub 
anulowania rejestracji poprzez panel administracyjny www.Konfeo.com. 

7. Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez: 
 

• Serwis Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-
465 Gdynia, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000650991. 

• Organizatora Konferencji Stowarzyszenie KNX Polska, z siedzibą przy ul.  Heliotropów 29, 
04-796 Warszawa, , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000298452. 
 

8.   Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik Konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku 
przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi 
technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach 
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elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i 
dokumentowaniem Konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do 
wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje 
mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest 
dobrowolne ale jest warunkiem udziału w Konferencji. Organizator informuje, że zgoda 
uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
 

9. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach lub 
prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. 
Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności elektronicznych 
potwierdzeń rejestracji, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży 
premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. 

10. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na konferencję musi być 
uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia 
rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez 
Organizatora. 

 

§3 Przepisy porządkowe i zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa sanitarnego 

1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, 
przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń 
obowiązujących na terenie Miejsca Konferencji. 

2. Na terenie Miejsca Konferencji nie mogą przebywać osoby chore na COVID-19, zakażone wirusem 
Sars-CoV-2, przebywające na kwarantannie, w izolacji lub osoby z objawami choroby zakaźnej. 

3. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do: 
• zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m, 
• zasłaniania ust i nosa, 
• częstej dezynfekcji rąk, 
• podczas kaszlu albo kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem, 
• prowadzenia spotkań i rozmów z zachowaniem bezpiecznej odległości, 
• unikania gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych, 
• stosowania się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów prawa w 

zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

§4 Przepisy końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie. 

2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika. 
3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,  

w szczególności w przypadku wprowadzenia ograniczeń bądź zakazu zgromadzeń w związku  
z COVID-19, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia 
Konferencji na inny termin, a także do realizacji Konferencji w formie transmisji online. 


