
Regulamin Uczestnictwa w konferencji  

KULTURALNY SPARING – BADANIA VS. INTUICJA  

(dalej: Konferencja) 

1. Organizatorem Konferencji jest Estrada Poznańska z siedzibą: ul. Masztalarska 8, 61 

– 767 Poznań NIP: 777 00 02 010 (dalej: Organizator), tel. +48 61 852 88 33, 

www.estrada.poznan.pl 

2. Konferencja odbywa się w dniach 21 i 22 marca 2023 roku w siedzibie Organizatora.  

3. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie online prawidłowo 

wypełnionego Formularza Zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej 

estrada.poznan.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Uczestnikiem 

Konferencji może być  osoba, która przesłała online prawidłowo wypełniony Formularz 

Zgłoszenia. 

3. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku Uczestnika w filmach i fotografiach wykonanych podczas 

Konferencji, które mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych 

Organizatora oraz sponsorów i partnerów Organizatora.  

4. Udział w Konferencji oznacza zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów 

stworzonych przez Uczestnika w związku z Konferencją. Zgoda jest równoznaczna z 

udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie 

licencji na wykorzystanie tych utworów w celach informacyjnych i promocyjnych, 

związanych z działalnością Organizatora, poprzez wprowadzenie do sieci Internet, 

pamięci komputera, wystawianie, zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie w taki 

sposób, by każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym. Uczestnik wyraża także zgodę na wykonywanie praw zależnych do 

utworów. 

5. Konferencja nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

6. PodczasKonferencji, obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do siedziby Organizatora 

przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów 

łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np. walizek), przedmiotów 

szklanych oraz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających 

 i psychotropowych. 

7. Podczas Konferencji w siedzibie Organizatora obowiązuje zakaz palenia i korzystani z 

elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej 

funkcji lub działaniu. 

8. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące się 

agresywnie nie będą wpuszczane na teren Konferencji albo zostaną wyproszone. 

9. Pracownik obsługi Konferencji ma prawo odmówić wstępu naKonferencjęlub wyprosić 

osobę zachowującą się agresywnie, wulgarnie, w inny sposób zagrażający 

uczestnikom lub pracownikom.  

10. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do poszanowania mienia znajdującego się  w 

miejscu odbywania się Konferencji i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

swoim działaniem.  

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zostawione na terenie Konferencji. 
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13. W czasie odbywania się Konferencji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia spowodowane siłą wyższą, w szczególności takie jak  , awarie powodujące 

przerwy w dostawie energii elektrycznej czy mediów, zakazy związane z epidemią lub 

stanem zagrożenia epidemicznego. .. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.  


