
 

 

Regulamin Eventu „Spectra-SHOW” 

 

§1. Postanowienia Ogólne 

1. Definicje. 

a) „Spectra-SHOW” – Event – cykl spotkań, które odbędzie się w dniach: 03.10.2017 r. w 

Poznaniu, 05.10.2017 r. w Olsztynie i 10.10.2017 r. w Krakowie w godz. 16.00-21.00, którego 

celem jest zaprezentowanie nowych rozwiązań pomiarowych w geodezji jego uczestnikom.  

b) Organizator – NaviGate Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Wadowicka 8A,  

c) Uczestnik – Użytkownik, który dokona rejestracji uczestnictwa za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie navigate.pl/spectra-show oraz zostanie zakwalifikowany do 

uczestnictwa w Evencie. 

d) Użytkownik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale 

mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu 

prawidłowo zarejestrowały się na „Spectra-SHOW” 

2. Informacje ogólne. 

a) wszelkie informacje, w tym formularz rejestrowy, dotyczące „Spectra-SHOW” znajdują się na 

oficjalnej stronie eventu pod adresem: www.navigate.pl/spectra-show. 

c) celem skorzystania ze strony eventu Użytkownikowi wystarczy urządzenie stacjonarne lub 

mobilne z dostępem do sieci Internet z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania 

zasobów sieci.  

 

§2. Rejestracja Uczestników 

1. Rejestracja Uczestników odbywa się do wyczerpania ilości miejsc na wybrany przez danego 

Uczestnika termin Eventu, jednak nie później niż do dnia 5.10.2017 r. 

2. Rejestracja odbywa się wyłącznie w trybie on-line, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 



 

dostępnego pod adresem: navigate.pl/spectra-show. 

3. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o 

braku możliwości uczestnictwa w Evencie w danym terminie, o czym Podmiot dokonujący 

rejestracji zostanie poinformowany drogą elektroniczną w odpowiedzi na przesłane do 

Organizatora zgłoszenie.  

4. Użytkownik celem dokonania zgłoszenia obowiązany jest do podania prawidłowego adresu  

e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie uczestnictwa lub 

informację o braku możliwości uczestnictwa w Evencie. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do 

wiadomości, że w celu przeprowadzenia pełnego procesu rejestracji oraz wzięcia udziału w 

Evencie zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz prawdziwych danych osobowych 

wskazanych w formularzu jako obowiązkowe.  

5. Po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza na podany w nim adres 

e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa 

w „Spectra-SHOW”. W szczególnych przepadkach określonych w § 2 ust. 3 Organizator 

poinformuje o braku możliwości uczestnictwa w Evencie.  

 

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. W związku z udziałem w Evencie w wybranym przez Uczestnika terminie Uczestnik wyraża 

zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Organizatora dla 

celów promocyjnych związanych z realizacją „Spectra-SHOW” przez Organizatora. 

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub innej przez niego 

zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu 

za pomocą wizji bądź fonii.  

3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich 

wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 4. Dane osobowe 

1. Organizator informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników. 



 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu we własne dane oraz dokonywanie ich poprawy. 
Użytkownik będący właścicielem danych ma również prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych i żądać ich usunięcia.  
 

3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego 

wiedzy i zgody.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu „Spectra-SHOW” w 

dowolnym czasie, bez podania przyczyny. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji 

celem powiadamiania uczestników Eventu o zmianach programu „Spectra-SHOW”, regulaminu 

oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w głównej siedzibie firmy NaviGate: ul. Wadowicka 

8A,30-415 Kraków oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: geodezja@navigate.pl  

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z „Spectra-

SHOW”. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż 

Uczestnik narusza zapisy Regulaminu „Spectra-SHOW”, Organizator uprawniony jest do 

odmowy Uczestnikowi prawa udziału w „Spectra-SHOW” i żądania opuszczenia przez 

Uczestnika miejsca „Spectra-SHOW” lub terenu obiektu, w którym organizowane jest 

„Spectra-SHOW”. 

4. W trakcie „Spectra-SHOW”, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych 

poleceń porządkowych Organizatora. Uczestnictwo w „Spectra-SHOW” jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w „Spectra-SHOW” będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 




