Regulamin udziału w spotkaniach „CAD projekt_DESIGN”
§1
Dla celów niniejszego regulaminu (dalej jako: „Regulamin”) przyjmuje się, że poniższe zwroty mają
następujące znaczenie:
1. Organizator – CAD Projekt K&A.
2. Spotkanie – Szkolenie w konkretnym mieście (Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź,
Wrocław).
3. Uczestnik – osoba, która zarejestrowała się oraz otrzymała bilet wstępu.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin normuje zasady uczestnictwa w Spotkaniach.
2. Uczestnik zobowiązany jest przed wzięciem udziału w Spotkaniu zapoznać się z
Regulaminem.
3. Rejestrując się na Spotkanie na zasadach określonych w §3 poniżej lub biorąc udział w
Spotkaniu, Uczestnik akceptuje Regulamin.
4. Każde Spotkanie swoim zakresem będzie obejmowało dwa poniższe moduły:
a) Moduł I: Szkoleniowy,
b) Moduł II: Spotkanie z przedstawicielami Grupy Tubądzin.
5. Udział w Spotkaniach jest całkowicie bezpłatny. Terminy i miejsca poszczególnych Spotkań
dostępne są na stronie: https://cadprojektdesign.getresponsewebsite.com/
6. Spotkania organizowane w ramach „CAD projekt_DESIGN” mają charakter wyłącznie
informacyjny.
7. Organizator zastrzega, że informacje oraz inne opinie ekspertów - przedstawicieli CAD
Projekt K&A uzyskane w trakcie Spotkania mają wyłącznie charakter informacyjnoedukacyjny.
8. Organizator informuje uczestników o relacji ze spotkania foto-video oraz o wykorzystywaniu
materiałów do dalszej promocji spotkań na www.cadprojekt.com.pl, profilach facebook,
instagram oraz linkedin firmy CAD Projekt K&A.
9. Organizator informuje uczestników o wykorzystywaniu foto-relacji na nośnikach partnera
spotkania
firmy
Tubądzin:
na
stronach
www.tubadzin.pl,
https://tubadzincommunity.com/pl/ oraz profilach facebook, linkedin, instagram.
10. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację Spotkania na nośnikach cyfrowych przez
Uczestników lub osoby postronne.
§3
Zasady uczestnictwa
1. Udział w Spotkaniu wymaga rejestracji, poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny
dostępny na stronie internetowej - https://cadprojektdesign.getresponsewebsite.com/. W
przypadku braku rejestracji, o uczestnictwie w Spotkaniu przedstawiciela podmiotu
niezarejestrowanego decyduje Organizator.
2. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz na wskazanej, w ust. 1 powyżej, stronie
internetowej oraz postępować zgodnie z instrukcją rejestracji uczestnictwa. W formularzu
należy wybrać dogodny termin wraz z miejscem danego Spotkania.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany adres e-mail, Uczestnik otrzyma
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o kompletne wypełnienie formularza w celu
umożliwienia kontaktu Organizatorowi Spotkania.

4. W przypadku braku możliwości udziału w Spotkaniu, osoba, która uzyskała potwierdzenie
od Organizatora powinna niezwłocznie przesyłać Organizatorowi informację o niemożności
przybycia na Spotkanie w celu zwolnienia miejsca dla osoby z listy rezerwowej.
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§4
Prawa i obowiązki Organizatora
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Spotkania, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wystąpienia zdarzeń o charakterze siły
wyższej, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia spotkania.
W uzasadnionych przypadkach, Organizator dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w
przebiegu Spotkania. Każdorazowo, zmiany takie zapowiadane będą przez moderatora
Spotkania.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i niezabezpieczone przez Uczestnika
podczas Spotkania. Uczestnik dba o ich bezpieczeństwo we własnym zakresie.
Organizator nie dokonuje zwrotów kosztów podróży oraz ewentualnych noclegów i
wyżywienia Uczestników.
W trakcie Spotkania, w miarę możliwości, Organizator zapewni przerwę kawową oraz lunch.

§5
Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Po zakończonym Spotkaniu Uczestnik poproszony zostanie o wypełnienie ankiety
oceniającej dane Spotkanie.
2. Za szkody spowodowane w czasie Spotkania na mieniu Organizatora, bądź osób trzecich,
Uczestnik odpowiada we własnym imieniu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie
trwania cyklu Spotkań - stosowne zmiany będą dostępne w aktualizowanym na bieżąco
Regulaminie dostępnym na stronie https://cadprojektdesign.getresponsewebsite.com/
2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie
https://cadprojektdesign.getresponsewebsite.com/
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej https://cadprojektdesign.getresponsewebsite.com/

