
REGULAMIN WYDARZENIA  

I. Postanowienia 
ogólne  

1. Wydarzenie e-konferencja ,,eduOctoberfest 2020’’ , zwane w dalszej części regulaminu 
Wydarzeniem, odbędzie się w formie online i będzie trwało od 01.10.2020r. do 31.10.2020r. 
Każdego dnia trwania wydarzenia zostaną udostępnione dwie sesje online.  

2. Organizatorem Wydarzenia jest eduNation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 54 lok 
6 02-531 NIP 524-281-81-55, zwany dalej Organizatorem.  

II. Zasady 
uczestnictwa  

1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej  

https://eduoctoberfest2020.edunation.com.pl/ 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
programu.  

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na 
stronie: https://eduoctoberfest2020.edunation.com.pl/ 

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego regulaminu.  

4. Opłata jednostkowa za uczestnictwo w Wydarzeniu 
obejmuje:  

- dostęp do konferencji online dla 1 osoby 
- dostęp do nagrań z konferencji przez 12 

miesięcy dla 1 osoby 
- certyfikat uczestnictwa w wersji 

elektronicznej. 

https://eduoctoberfest2020.edunation.com.pl/
https://eduoctoberfest2020.edunation.com.pl/


 

6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej 
Wydarzenia: https://eduoctoberfest2020.edunation.com.pl/ 

7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej           
kwoty za uczestnictwo na konto 83 1090 2590 0000 0001 3374 4916 przelewem bankowym lub za                
pośrednictwem płatności internetowych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.  

8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu 
odbiorcy.  
 
9. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, zgodnie z 
harmonogramem: Early Bird - do 07.09.2020 - 190 zł; Cena Standard od dnia 07.09.2020 - 350 zł; 
UCZESTNIK SZKOŁA - 10 dostępów - rejestracja do 01.10.2020r. 

10. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać            
przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana           
Organizatorowi w terminie do 25.09.2020r. 

11. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, 
uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. 

12. Doręczenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji nie później niż 30 dni przed 
terminem Konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.  

13. Gratisy do Konferencji zostaną udostępnione tylko uczestnikom konferencji (opłacona 
rejestracja), w dniu określonym na stronie wydarzenia.  

14. Uczestnik Wydarzenia nie może przekazywać danych do logowania osobom trzecim. 

IV. Inne kwestie  

1. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie             
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z            
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie          
danych  
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi 
poprawkami).  

https://eduoctoberfest2020.edunation.com.pl/
https://admin.konfeo.com/events/31064/groups/72401


2. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu 
cywilnego.  


