REGULAMIN WARSZTATÓW „KRYPTOKSIĘGOWOŚĆ” 27-03-2018, TRÓJMIASTO (GDAŃSK)
www.kryptoksiegowosc.pl

1. Podmiotem organizującym warsztaty (szkolenie) jest firma AT COMM Sp. z o.o., ul. Gościnna 11, 05082 Blizne-Łaszczyńskiego przy współpracy z marką pureconferences.pl, zwaną dalej Organizatorem
2. Konferencja organizowana jest w Gdańsku, dokładny adres podany na stronie
trojmiasto.kryptoksiegowosc.pl
3. Organizator dokonuje sprzedaży biletów Uczestnikom, zgodnie z ceną w sekcji KUP BILET poprzez
rozliczenie płatności w PLN (PayU) lub kryptowalucie BITCOIN (InPay) . BITCOIN rozliczany jest po
aktualnym kursie i wymieniany na PLN poprzez operatora InPay.
4. Z racji organizacji wydarzenia w konkretnym terminie, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maj 2014r. o
prawach konsumenta Organizator zastrzega sobie brak możliwości zwrotu zakupionego biletu.
5. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zwraca pełną kwotę zakupu biletu.
6. W cenie biletu wliczony jest lunch, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe.
7. W sprawach reklamacyjnych należy kontaktować się droga mailową
(conference@pureconferences.pl) lub telefoniczną (+48537009994)
8. W momencie dokonania zakupu biletu Organizator rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
9. Zgodnie z powyższym dokonując zakupu biletu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez AT COMM Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją zamówienia.
10. Każda dokonana płatność tj. zakup biletu jest rozliczania na podstawie Faktury VAT, przesyłanej
automatycznie po zaksięgowaniu płatności, wraz z biletem wstępu na szkolenie. Organizator jest
płatnikiem VAT.
11. Otrzymany bilet w formie elektronicznej lub papierowej należy posiadać, celem rejestracji na miejscu
w dniu 27 marca 2018, w Katowicach.
12. Uczestnik może przekazać bilet osobie trzeciej, jedynie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu
Organizatorowi najpóźniej do dnia 24 marca 2018.
13. Warsztaty / szkolenie jest terminowo certyfikowane przez organizatora oraz partnerów. Organizator
zapewni możliwość uczestnictwa w webinariach oraz przyszłych szkoleniach, celem uzupełniania i
podtrzymania nabytej wiedzy.
14. Certyfikacja jest zarówno imienna (na dane uczestnika, który odbył warsztaty) oraz na firmę /
podmiot na rzecz którego uczestnik wykonał szkolenie.
15. W przypadku niezgodności danych rozliczeniowych bądź uczestnika względem danych, mających
pojawić się na certyfikatach zastrzegamy sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu.
16. W sprawach nie uregulowanych obowiązuje zastosowanie Kodeksu Cywilnego.

