REGULAMIN UCZESTNICTWA
III EDYCJI WSCHODNIEGO FORUM FIRM RODZINNYCH

§1
Postanowienia Ogólne
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w III Wschodnim Forum Firm Rodzinnych
(zwanym dalej wydarzeniem), organizowanego w dniu 15.10.2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w
Lublinie. Organizatorami wydarzenia są: Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego; Pracodawcy
Ziemi Lubelskiej i Stowarzyszenie „Aktywna Europa”.
2. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na Forum lub przebywa na terenie, na
którym przeprowadzana jest Forum obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Forum poprzez określenie zasad zachowania się osób
obecnych na Forum i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Forum, a także urządzeń
znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Forum w związku z
uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji na Forum.
4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
"elektroniczne potwierdzenie rejestracji" oznacza indywidualną zgodę udziału w Forum
"teren Forum " oznacza miejsce, w którym przeprowadzane jest Forum
"uczestnik Forum " lub "uczestnik" oznacza osobę uczestniczącą w Forum na podstawie elektronicznego
potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.
„Organizatorzy” – Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana i Stowarzyszenie Aktywna Europa

§2
Warunki uczestnictwa
1. Wstęp uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod
adresem https://rodzinnewschod.pl/wez-udzial/ oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Wstęp dla uczestników Forum jest bezpłatny .
3. Wstęp na Forum bez dokonania rejestracji on-line oznacza zaakceptowanie regulaminu i klauzul
informacyjnych.
Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik Forum:
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, Biuro Posła do
Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana; Pracodawców Ziemi Lubelskiej i Stowarzyszenie „Aktywna
Europa” oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w Forum, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda

obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizatorzy są administratorami 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 Forum.

Organizatorzy informują, 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.
• wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatorów lub inne osoby na zlecenie
Organizatorów, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie,
broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu
i dokumentowaniem Forum w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
Organizatorzy w tej części są administratorami 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 Forum.
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.
§3
Przepisy porządkowe
1. Uczestnicy Forum są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów
przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie
Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.
2. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników Forum jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych,
reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorami,
jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w
miejscu organizowanego wydarzenia.
4. Uczestnicy Forum są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także
funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
5. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet.
6. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu
lub wyprosić z terenu Forum:
• osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
• osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,
• osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

7. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

§4
Odpowiedzialność za szkody
1. Uczestnicy Forum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy
poszkodowanego.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie
organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).

§5
Przepisy końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do
odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.

