Regulamin Parntera – ABSL Talks, 12.06.2017

REGULAMIN PARTNERA
Regulamin uczestnictwa w imprezie ABSL Talks
obowiązujący w dniu 12.06.2017 r. podczas imprezy na terenie EXPO Łódź
§1.
Zasady Ogólne
1. Definicje:
a. ABSL Talks lub „Impreza” – impreza masowa organizowana przez Związek Liderów
Sektora Usług Biznesowych w dniu 12.06.2017 r. na terenie EXPO Łódź, podczas której
zaproszeni prelegenci przedstawią inspirujące dla publiczności pojedyncze wystąpienia o
swoim życiu lub pracy;
b. Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo
Użytkownika do udziału w ABSL Talks. Bilet jest na okaziciela. Bilet podlega jednorazowej
weryfikacji w momencie wejścia na ABSL Talks – nie ma możliwości ponownego
wykorzystania Biletu. Bilet dla osób niepełnosprawnych oznacza Bilet upoważniający do
wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na
wózku inwalidzkim; inne dokumenty zapewniające prawo Użytkownika do udziału w
ABSL Talks to: bilet bezpłatny Organizatora, zaproszenie bezpłatne Organizatora,
Akredytacja Organizatora – mają one moc Biletu i stosuje się do nich odpowiednio
regulacje dotyczące Biletu;
c. EXPO Łódź - Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego 30
na którego terenie odbędzie się ABSl Talks;
d. Obiekt - EXPO Łódź;
e. Opłata za uczestnictwo – kwota określona przez Organizatora, jaką Użytkownik jest
zobligowany uiścić za Bilet uprawniający do uczestnictwa w ABSL Talks;
f. Organizator - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, wpisany do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, adres: ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa,
NIP: 5252465847 ("ABSL") w imieniu i na rzecz którego działa event-factory s.c K. Koper,
S. Godula z siedzibą w Krakowie przy ul. Pękowicka 77 („Event – factory”);
g. Prelegenci – osoby fizyczne zaproszone i występujące podczas ABSL Talks;
h. Regulamin Obiektu – regulamin określający zasady obowiązujące Uczestników ABSL
Talks, przebywających na terenie EXPO Łódź , dostępny na stronie internetowej Obiektu;
i. Regulamin - niniejszy Regulamin ABSL Talks;
j. Sponsor - instytucja lub osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która finansuje lub współfinansuje Imprezę i uzyskała taki status u
Organizatora;
k. Służby Porządkowe i Informacyjne - powołane przez Organizatora, służby porządkowe
i informacyjne, które mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na
terenie Imprezy lub terenie Obiektu;
l. System Sprzedaży - informatyczny system dystrybucji Biletów stosowany przez
podmioty prowadzące dystrybucję Bieltów, tj. Ticketmaster lub Ticketpro, umożliwiający
obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów, a także dokonywanie
zwrotów Biletów;
m. TicketFast - elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika - po
wydrukowaniu - do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Wydrukowany
TicketFast ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
TicketFast musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4 i
w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy;
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n. Ticketmaster - Ticketmaster Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000376096, adres ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, NIP 1080010023, REGON
142772043, kapitał zakładowy 4 000 000 zł., prowadzącą dystrybucję biletów na
wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem własnego Systemu Sprzedaży;
o. Tickepro - TICKETPRO POLSKA Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach 40-181, ul. Osikowa 45,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000206924, o kapitale zakładowym 259 200 PLN, numer REGON 278212548, numer NIP: 63425-24-436, prowadzącą dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za
pośrednictwem własnego Systemu Sprzedaży oraz za pośrednictwem punktów sprzedaży
w całej Polsce (sprzedaż ciągła, do momentu rozpoczęcia Imprezy);
p. Uczestnik – osoba uzyskująca prawo wstępu na imprezę ABSL Talks na terenie EXPO Łódź
na podstawie posiadanego Biletu, biletu bezpłatnego Organizatora, zaproszenia
bezpłatnego Organizatora, lub Akredytacji Organizatora; Uczestnikiem nie może być
osoba, która nie ukończyła 13 roku życia;
q. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie
www.ticketmaster.pl (System Sprzedaży prowadzony przez Ticketmaster) lub
odpowiednio – www.ticketpro.pl (System Sprzedaży prowadzony przez Tickeptro) i
nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży lub w punkcie sprzedaży prowadzonym
przez Tickeptro;
r. Ustawa – ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
2015 poz. 2139 tj. z późn. zm.);
2. Informacje dodatkowe.
a. Oficjalny serwis internetowy ABSL Talks znajduje się pod adresem: www.absl-talks.com
b. Regulamin
Obiektu
znajduje
się
pod
adresem
http://www.rig.lodz.pl/pdf/targi_regulamin.pdf a dalsze informacje o Obiekcie i
imprezach w nim organizowanych znajdują się na stronie http://expo-lodz.pl;
c. Regulamin Systemu Sprzedaży prowadzonego przez Ticketmaster znajduje się pod
adresem
http://www.ticketmaster.pl/help/purchase.html?language=plpl&tm_link=tm_i_11
d. Regulamin Systemu Sprzedaży prowadzonego przez Ticketpro znajduje się pod adresem
www.ticketpro.pl.
e. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w ABSL Talks i obowiązują wszystkich Uczestników;
§2.
Warunki uczestnictwa w ABSL Talks
1. Warunkiem udziału w ABSL Talks jest zakup Biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży
znajdującego się na stronie http://www.ticketmaster.pl/ lub www.ticketpro.pl___lub w
punktach sprzedaży Tickeptro w zależności od tego, który z operatorów pośredniczył w
sprzedaży Biletu.
2. Organizator prowadzi sprzedaż Biletów jedynie za pośrednictwem Systemu Sprzedaży
oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży Tickeptro i nie ma możliwości zakupu Biletu w
punkcie sprzedaży w dniu ABSL Talks na terenie Obiektu.
3. Zakup Biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży odbywa się na zasadach
obowiązujących w Ticketmaster lub odpowiednio Ticketpro, oraz w niniejszych
Regulaminie.
4. Liczba Biletów na Imprezę jest ograniczona. O udziale w Imprezie decyduje kolejność
zgłoszeń.
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5. Bilet zapewnia miejsce siedzące, jednakże, miejsca siedzące na ABSL Talks są
nienumerowane i nie przypisane do poszczególnych Biletów. Uczestnik zajmuje miejsce
wskazane przez Organizatora w miejscu Imprezy jako dostępne.
6. Sprzedaż Biletów prowadzona jest do momentu wyczerpania miejsc. Organizator może
zdecydować o rozszerzeniu sprzedaży i zakresie tego rozszerzenia
7. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość zakończenia sprzedaży Biletów w każdym
momencie, o czym poinformuje za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.
8. W celu dokonania zakupu Biletu w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie
transakcji poprzez dokonanie zapłaty w czasie 15 minut od rozpoczęcia procesu
rezerwacji. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w określonym czasie Bilet(y) ponownie
wraca(ją) do puli Biletów przeznaczonych do sprzedaży.
9. Regulamin Obiektu obowiązuje Uczestników przebywających na terenie Obiektu, w
szczególności Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
przepisów BHP i przeciwpożarowych.
10. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Systemu Sprzedaży konieczne jest
założenia konta w Systemie Sprzedaży. Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz
hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego korzystania konta. Dane podane
przy założeniu konta będą udostępnione Organizatorowi w celu umożliwienia przesłania
Uczestnikowi informacji dodatkowych związanych z ABSL Talks lub jej kolejnymi
edycjami.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów lub programu Imprezy, z
przyczyn od niego niezależnych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Imprezy z przyczyn od niego
niezależnych.
13. Jeżeli nastąpi istotna zmiana dotycząca ABSL Talks, w szczególności zmiana terminu
Imprezy, istotna zmiana miejsca Imprezy lub odwołanie uczestnictwa co najmniej 3
Prelegentów bez zapewnienia przez Organizatora innych Prelegentów, Użytkownik ma
możliwość ponownego potwierdzenia swojego zamówienia odnośnie zmienionej Imprezy
lub żądania zwrotu ceny Biletu. Nieprzekazanie przez Użytkownika – Ticketmaster lub
odpowiednio - Ticketpro - informacji o decyzji może skutkować dokonaniem przez
Ticketmaster lub odpowiednio – Ticketpro, ponownego potwierdzenia udziału
Użytkownika w zmienionej Imprezie, w wyniku czego Użytkownik utraci prawo do
żądania zwrotu ceny Biletu.

1.
2.
a.
b.
c.
3.

4.
5.

§3.
Zasady imprezy masowej
Z uwagi na przewidywaną liczba Uczestników, Impreza jest imprezą masową i mają do
niej zastosowanie przepisy Ustawy.
Prawo wstępu na Imprezę mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów:
Bilet, niezależnie od formy:, TicketFast;
bilet bezpłatny Organizatora lub zaproszenie bezpłatne Organizatora, akredytacja
Organizatora - wydane przez Organizatora;
identyfikator wydany przez Organizatora.
Uczestnicy mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający
tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty lub tymczasowe zaświadczenie
tożsamości lub paszport, lub prawo jazdy lub legitymację szkolną lub studencką, lub
dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający
tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
Służby Porządkowe i Informacyjne podczas wstępu na Imprezę oraz przy wejściu na Teren
Obiektu, mogą zażądać od osoby wchodzącej okazania dokumentu potwierdzającego jej
tożsamość.
Wstęp na Imprezę osoby małoletniej do lat 13 nie jest dopuszczalny nawet w sytuacji, gdy
małoletni znajduje się pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów
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uprawniających do wejścia na Imprezę (ust. 1 powyżej).
6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu
oraz Regulaminu Obiektu.
7. Przy wejściu Uczestnika na Imprezę Służby Porządkowe i Informacyjne są uprawnione do:
a. sprawdzania i stwierdzania dokumentów uprawniających do uczestnictwa w Imprezie, a
w przypadku stwierdzenia braku dokumentów– wezwania takiej osoby do opuszczenia
terenu Imprezy lub terenu Obiektu;
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c. przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników, w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie Imprezy lub
terenie Obiektu, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione;
d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem Obiektu, a w przypadku
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy lub terenu
Obiektu;
e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych.
8. Czynności podejmowane przez Służby Porządkowe i Informacyjne, powinny być
wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr
osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
9. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez
Służby Porządkowe odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013
r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
10. Na terenie, na którym odbywa się Impreza zabrania się:
a. wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków
odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek,
łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów,
które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich
opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o
ostrym zakończeniu;
b. wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego,
a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania;
c. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej;
d. wchodzenia do pomieszczeń lub na teren- innych niż oznaczonych i udostępnionych przez
Organizatora jako miejsce odbywania się Imprezy, w tym oznaczonych jako „Zakaz
Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla
artystów, itp.);
e. palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących;
f. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
g. rzucania jakimikolwiek przedmiotami.
11. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i
Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z
uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§4.
Rozliczenia
1. Opłata za uczestnictwo wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Uczestnik samodzielnie pokrywa swoje koszty, w tym zakwaterowania oraz dojazdu na
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Imprezę.
3. Rozliczenia za uczestnictwo dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu
Sprzedaży i zgodnie z warunkami Regulaminu Systemu Sprzedaży Ticketmaster oraz
odpowiednio – Tickeptro lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży Ticketpro.

1.
2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§5.
Informacje o sponsorach
Sponsorzy będą prowadzić działania marketingowe podczas Imprezy.
Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań
marketingowych wobec Uczestników Imprezy, które są nieetyczne lub naruszają normy
prawne i obyczajowe.
§ 6.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Podczas Imprezy Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować
przebieg Imprezy dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio,
Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora, Sponsorów
i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Imprezie jest
równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub
rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane oraz Sponsorów
Imprezy wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich
materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane
podczas Imprezy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Imprezy lub innej
przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także
rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie
względem Organizatora lub Sponsorów, z tytułu wykorzystywania ich
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.
§ 7.
Postanowienia końcowe
Administratorem danych osobowych Uczestników i Użytkowników jest Ticketmaster lub
odpowiednio – Tickeptro, w zależności od tego, który z podmiotów pośredniczył w
sprzedaży Biletu.
Dane osobowe Uczestnika lub Użytkownika podane w trakcie zakładania konta w
Systemie Sprzedaży zebrane przez Ticketmaster lub odpowiednio Tickeptro,
przetwarzane są w celu przeprowadzenia Imprezy zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz w takim zakresie, jaki wynika ze zgód udzielonych przez Uczestnika, np.
w trakcie procesu zakupu Biletu.
Dane osobowe Uczestnika lub Użytkownika nie będą przekazywane innym
administratorom danych bez jego wiedzy i zgody . Zakup Biletu stanowi równocześnie
wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Uczestnik lub Użytkownik mają prawo do
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas
rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników m.in. o zmianach programu
Imprezy lub Regulaminu.
Uczestnik potwierdza w Systemie Sprzedaży, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje
się do jego stosowania. W szczególności Uczestnik w trakcie procesu zakupu Biletu
potwierdzi, iż wyraża zgodę na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie dotyczących
go danych osobowych odnośnie wizerunku, głosu, wypowiedzi, w zakresie jak w treści §
6 Regulaminu, jak również Uczestnik w trakcie procesu zakupu Biletu potwierdzi, iż
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie jak w § 7Regulaminu.
Przed wejściem na salę, w której odbywa się̨ Impreza, Uczestnik powinien posiadać́
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identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego
przeznaczonym punkcie rejestracji Uczestników.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż
Uczestnik narusza zapisy Regulaminu, Organizator uprawniony jest do odmowy
Uczestnikowi prawa udziału w Imprezie lub w przypadku, gdy Uczestnik już został
wpuszczony - żądania opuszczenia przez Uczestnika terenu Imprezy lub Terenu Obiektu,
w którym organizowana jest Impreza.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu
przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który kupił Bilet, powinien
niezwłocznie zapoznać́ się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian
Regulaminu, Uczestnik powinien powiadomić Organizatora za pośrednictwem
Ticketmaster lub odpowiednio, Tickeptro, o takiej decyzji środkami komunikacji
elektronicznej na adres bilety@ticketpro.pl _ Oświadczenie to powinno dotrzeć do
TicketMaster lub odpowiednio – Ticketpro, najpóźniej w terminie 7 dni od
poinformowaniu Uczestnika o wejściu w życie zmienionego Regulaminu; złożenie przez
Uczestnika oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu oznacza brak możliwości
uczestniczenia w Imprezie po stronie Uczestnika. Jeżeli Organizator nie otrzyma
oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej
terminie, przyjmuje się, ż e Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Imprezy.
11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia zarówno na Terenie Obiektu, na którym prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z Imprezą.
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