LAMBDADAYS 2
 019
REGULAMIN KONFERENCJI

LAMBDADAYS 2
 019
CONFERENCE RULES

I. INFORMACJE OGÓLNE

I. GENERAL INFORMATION

1. Konferencja LambdaDays 2019 (dalej zwana
Konferencją) odbędzie się w dniach 23-23 lutego 2019
w Krakowie (Audytorium Maximum UJ, ul. Krupnicza
33, 31-123 Kraków)

1. LambdaDays 2019 conference (hereinafter referred
to as the Conference) will take place on 22-23
February in Krakow (Audytorium Maximum UJ, ul.
Krupnicza 33, 31-123 Kraków)

2. Wszystkie informacje dotyczące konferencji (w tym
program, sprawy organizacyjne) zamieszczane są na
bieżąco na stronie internetowej wydarzenia:

2. All information regarding the Conference (including
the programme, organisational information) are
posted on a regular basis on the event's website

http://www.lambdadays.org/lambdadays2019

http://www.lambdadays.org/lambdadays2019

3. Konferencja jest organizowana przez
Erlang
Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stefana
Batorego 25 p. I, 31-135 Kraków (KRS: 0000647497,
REGON: 365912681, VAT EU: PL6762517176).

3. The Conference is organised by Erlang Solutions sp.
z o.o. with its seat in Krakow, ul. Stefana Batorego 25
p.I, 31-135 Kraków
(KRS: 0000647497, REGON:
365912681, VAT EU: PL6762517176).

II. UDZIAŁ W KONFERENCJI
I ZASADY ZWROTÓW

II. PARTICIPATION IN THE CONFERENCE
AND THE REFUND POLICY

1.
Udział
w konferencji jest możliwy po
zarejestrowaniu uczestnika oraz uiszczeniu opłaty
konferencyjnej
(zakupie
biletu),
wg
cennika
zamieszczonego na stronie Konferencji, do dnia 22
lutego 2
 019.

1. Attendance in the Conference is possible after
participant's registration and
payment of the
conference fee (purchase of the ticket), according to
the fee schedule posted on the Conference's website.
Until 22 February 2
 019.

2. Rejestracji i płatności może dokonać osobiście
uczestnik lub inny podmiot wskazując dane
uczestnika.

2. The registration and payment can be done by the
participant or by other entity indicating participant;s
data.

3. Rejestracja uczestnictwa i płatność opłaty
konferencyjnej dokonywana jest za pośrednictwem i
na warunkach serwisu Eventbrite dostępnego przez
stronę Konferencji lub bezpośrednio pod adresem

3. The registration of the participant's attendance and
payment of the conference fee is made via and on the
terms of the Eventbrite service accessible through the
Conference's website or directly at

https://www.eventbrite.com/e/lambda-days-2019-ticke
ts-47062416956

https://www.eventbrite.com/e/lambda-days-2019-tick
ets-47062416956

4. Organizator Konferencji wystawia fakturę VAT
obejmującą zakupione bilety.

4. The Organiser of the Conference issues a VAT
invoice regarding purchased tickets.

5. Przy rejestracji uczestnik lub podmiot go zgłaszający
powinien wskazać: imię i nazwisko, adres e-mail, dane
niezbędne do wystawienia faktury, zgodnie z
wymogami serwisu Eventbrite.

5. During registration, the participant or an entity that
registers his attendance should indicate participants
name and last name, e-mail address and the data
necessary to issue of an invoice, according to the
Eventbrite service terms of use.

6. Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłaszać
Organizatorowi
drogą
e-mail
na
adres:
info@lambdadays.org
Organizator zobowiązany jest do odpowiedzi na e-mail
w terminie 3 dni roboczych.

6. Resignation from the attendance in the Conference
shall be notified to the Organiser by e-mail sent to
info@lambdadays.org
The Organiser is obliged to respond to the e-mail
within 3 business days.

7. W przypadku rezygnacji (przesłania oświadczenia na
wskazany wyżej adres e-mail):

7. In case of the resignation (sending theinformation
to the e-mail address listed above):
1) until 21 January 2019 – the conference fee will be
fully refunded by the Organiser

1) do dnia 21 stycznia 2019 – opłata konferencyjna
zostanie zwrócona przez Organizatora w całości
2) między 22 stycznia 2019 a 11 lutego 2019 - zostanie
zwrócone
przez
Organizatora
50%
opłaty
konferencyjnej
3) między 12 lutego 2018 a 21 lutego 2019 roku –
opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi
7. W przypadku odwołania Konferencji Organizator
zwróci uczestnikom całość wniesionej opłaty
konferencyjnej.
8. W przypadku zwrotu opłaty
Organizator wystawi korektę faktury.

konferencyjnej,

9. Uczestnicy będący konsumentami w rozumieniu
prawa UE mają prawo do odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni od jej zawarcia (rejestracji oraz
dokonania płatności), na zasadach wskazanych w
serwisie Eventbrite
https://www.eventbrite.co.uk/support/articles/en_US/T
roubleshooting/eu-consumer-amendments?lg=en_GB

2) between 23 January 2019 and 11 February 2019 –
50% of the conference fee will be refunded by the
Organiser
3) between 12 February 2019 and 21 February 2019 –
the conference fee will not be refunded
7. In case of the Conference's cancellation, the
Organiser will refund the conference fee to the
participants.
8. In case of refund, the Organiser will issue correction
invoice.
9. The participants having consumer status according
to the EU law have the right to withdraw from the
contract within 14 days of its conclusion (registration
and payment), on terms indicated in the Eventbrite
service:
https://www.eventbrite.co.uk/support/articles/en_US/
Troubleshooting/eu-consumer-amendments?lg=en_G
B

III. DANE OSOBOWE

III. PERSONAL DATA

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Uczestników przez organizatora reguluje dokument:

1. Information on processing of participants' personal
data by the Organiser are regulated by the document:

https://www.erlang-solutions.com/privacy-policy.html

https://www.erlang-solutions.com/privacy-policy.html

2.
Podczas
Konferencji
Organizator
będzie
dokumentował jej przebieg fotograficznie i filmowo.
Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku
w ten sposób w związku z Konferencją i wykorzystanie
go jedynie w materiałach promocyjnych dotyczących
Konferencji. Uczestnik, który nie wyraża takiej zgody
powinien powiadomić o tym Organizatora najpóźniej
na 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

2. During the Conference, the Organiser will document
its course via photo and video. The participants agree
for their images to be saved in this manner and for
using them with reference to the Conference only for
promotional purposes. The participant that does not
express such consent shall inform the Organiser
about that at least 14 days prior to the Conference.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IV. FINAL PROVISIONS

1. Poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa,
Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

1. By registering of the attendance, the Participant
accepts these Conference Rules.

2. We wszelkich sprawach związanych z Konferencją
lub niniejszym Regulaminem możliwy jest kontakt z
Organizatorem za pośrednictwem e-mail:

2. Contact with the Organiser with regard to any
matters related to the Conference or the Rules is
possible via e-mail:

info@lambdadays.org

info@lambdadays.org

