
Regulamin Konferencji „Infrastruktura 2022” 

określający zasady rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1. W dniach 5-7 października 2022 roku, w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa, ul. Droga Oswalda Balzera 
21D, 34-500 Zakopane, („Hotel”) odbędzie się konferencja branżowa pod nazwą: „Infrastruktura 2022” 
(„Konferencja”). 

1.2. Organizatorem Konferencji jest firma Esri Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000140787, NIP: 5221022327, REGON: 0111845140, posługująca się adresem elektronicznym: 
infrastruktura2022@esri.pl („Organizator”). 

1.3. Uczestnikami Konferencji mogą zostać osoby, które dokonają prawidłowej rejestracji oraz dokonają opłaty 
za uczestnictwo zgodnie z zasadami płatności zawartymi w dalszej części niniejszego Regulaminu a także 
przedstawiciele firm Partnerskich i Sponsorów oraz pracownicy Organizatora („Uczestnicy”). 

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują 
wszystkich Uczestników. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 
https://www.esri.pl/infrastruktura-2022/. Wypełnienie i wysłanie za pośrednictwem strony internetowej 
formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przestrzegania 
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

§2. Uczestnictwo w Konferencji 

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej Konferencji https://www.esri.pl/infrastruktura-2022/ oraz dokonanie 
płatności opłaty za udział w konferencji określonej w pkt 2.2 poniżej. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udziałem 
w konferencji. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń każda zarejestrowana osoba otrzyma informację zwrotną na 
podany w formularzu adres email. Zgłoszenie uczestnictwa powoduje  powstanie obowiązku dokonania płatności 
przez Uczestnika.  

2.2. Opłaty za udział w Konferencji ustalone zostają w tabeli opłat: 

 
OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI „INFRASTRUKTURA 2022”  

  
od rozpoczęcia rejestracji do 15.07.2022 r. od 16.07.2022 r. do 16.09.2022 r.  

2050 netto + 23% VAT 2370 netto + 23% VAT 

  

 

2.3. W ramach uczestnictwa w Konferencji do dyspozycji Uczestników oddane zostaną sesje merytoryczne wraz 
z przerwami kawowymi oraz lunchem i stanowisko  Organizatora. W dniu 5 i 6 października 2022 roku Uczestnicy 
Konferencji mają możliwość wzięcia udziału w kolacji. Szczegółowa Agenda Konferencji znajduje się na stronie 
https://www.esri.pl/infrastruktura-2022/. 

2.4. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego 
https://www.esri.pl/infrastruktura-2022/ trwa do dnia 16 września 2022 roku. Organizator zastrzega sobie 
jednak prawo do skrócenia okresu nadsyłania zgłoszeń, jeśli pula dostępnych miejsc zostanie wyczerpana przed 
dniem 16 września 2022 r. 

2.5. Organizator przewiduje, że Konferencja zostanie zrealizowana z udziałem maksymalnie 130 Uczestników. 
Tym samym liczba Uczestników Konferencji zostaje ograniczona do 130 osób, a zgłoszenia Uczestników na 
Konferencję będą weryfikowane przez Organizatora zgodnie z kolejnością otrzymanych zgłoszeń. Organizator 
zastrzega sobie prawo niezrealizowania zgłoszenia Uczestnika w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy 130. 
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Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w pkt. 2.1. powyżej, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika, 
że zgłoszenie nie zostanie zrealizowane z powodu przekroczenia limitu osób biorących udział w Konferencji.  

2.6. Każdy zgłoszenie Uczestnika zostanie zweryfikowane przez Organizatora przed dokonaniem przez 
Organizatora potwierdzenia uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy każdemu Uczestnikowi 
uczestnictwa w Konferencji w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn odmowy. Po potwierdzeniu 
uczestnictwa danego Uczestnika i dokonaniu przez niego Opłaty za udział w Konferencji odmowa uczestnictwa 
może zostać jednakże zrealizowana jedynie za zwrotem Uczestnikowi Opłaty za udział w Konferencji w całości.  

2.7. W przypadku gdy Konferencja niedojdzie do skutku z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do 
zwrotu każdemu Uczestnikowi wniesionej przez niego Opłaty za udział w Konferencji w terminie 14 dni od dnia 
przewidywanego zakończenia Konferencji.  

 

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

3.1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja z uczestnictwa w 
Konferencji powinna być dokonana w formie elektronicznej i wysłana na adres e-mail infrastruktura2022@esri.pl 
z podaniem imienia, nazwiska oraz firmy/instytucji, na którą wystawiona została faktura VAT. Bezkosztowa 
rezygnacja z uczestnictwa może być złożona najpóźniej do 20 września 2022 roku. W przypadku rezygnacji po 
tym terminie Uczestnikom (lub osobom prawnym/instytucjom zgłaszającym Uczestnika) Opłata za udział w 
Konferencji nie zostanie zwrócona .  

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji bez powiadomienia Organizatora Uczestnik 
również zostanie obciążony Opłatą za udział w Konferencji w pełnej kwocie. Wówczas Opłata za udział w 
Konferencji nie podlega zwrotowi Uczestnikowi (lub osobom prawnym/instytucjom zgłaszającym Uczestnika).  

3.3. W przypadku złożenia rezygnacji z Uczestnictwa w terminie do 20 września 2022 roku Opłata za udział w 
Konferencji zostanie zwrócona Uczestnikowi na numer rachunku bankowego, z którego została dokonana 
płatność za Uczestnictwo.  

§4. Zakwaterowanie i zasady przebywania w hotelu -  

4.1. W ramach Opłaty za udział w Konferencji Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi rezerwację 1 
osobowego pokoju hotelowego („Pokój”) bezpośrednio w Hotelu. Organizator decyduje o przydzieleniu pokoju 
hotelowego dla danego Uczestnika zgodnie z propozycjami otrzymanymi od Hotelu. Uczestnik nie ma wpływu na 
wybór pokoju hotelowego, który zostanie mu przedzielony przez Organizatora. 

4.2. Podczas trwania Konferencji każdy z Uczestników zobowiązany jest do stosowania się do zasad, procedur i 
regulaminów obowiązujących w Hotelu oraz do wskazówek i poleć kierowanych od personelu Hotelu oraz 
Organizatora.   

4.3. Pokoje zostaną udostępnione Uczestnikom wraz z rozpoczęciem doby hotelowej, tj. od godz. 16:00. 
Zwolnienie Pokoju przez Uczestnika powinno nastąpić nie później niż o godz. 11:00 dnia zakończenia Konferencji 
wskazanego w pkt 1.1 Regulaminu. Wszelkie zmiany godzin zajęcia lub opuszczenia pokoju Uczestnicy zgłaszają 
indywidualnie do recepcji hotelu, przy czym ani Organizator ani Hotel nie gwarantują, że wnioski te zostaną 
uwzględnione. Wszelkie koszty związane z przedłużeniem, tzw. doby hotelowej bez uprzedniej zgody 
Organizatora, obciążają Uczestnika i powinny zostać rozliczone bezpośrednio z Hotelem lub w przypadku takiego 
ustalenia za pośrednictwem Organizatora.  

4.4. Koszty korzystania z wszelkich dodatkowych usług Hotelu, nieobjętych pakietem uczestnictwa, w 
szczególności z mini baru, telefonów, usług pralniczych, SPA, usług rozrywkowych, indywidualnych rachunków 
gastronomicznych i barowych, Uczestnicy będą pokrywać indywidualnie na zasadach obowiązujących w Hotelu.  

4.5. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się i przestrzegać obowiązujących w Hotelu regulaminów, przepisów 
BHP i PPOŻ. Regulaminy te są dostępne w każdym pokoju hotelowym oraz na recepcji głównej. 

4.6. Zakazane jest wnoszenie na teren Hotelu alkoholu niepochodzącego z Hotelu. 

4.7. Zakazane jest przytwierdzanie lub przylepianie na terenie Hotelu jakichkolwiek materiałów, czy plakatów. 
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4.8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i braki w sprzęcie lub wyposażeniu powstałe z 
jego winy w trakcie trwania Konferencji, w związku z nią lub przy jej okazji niezależnie czy będzie to miało miejsce 
w zajmowanym przez Uczestnika pokoju, czy w jakiejkolwiek innej części budynków i przestrzeni należącej do 
Hotelu, jak również we wszelkich innych obiektach, w których będą prowadzonej jakiekolwiek działania związane 
z Konferencją. W przypadku, gdy Organizator naprawi trzeciemu podmiotowi, w szczególności Hotelowi, szkodę 
wyrządzoną przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić Organizatorowi wyłożone z tego tytułu 
kwoty. 

4.9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną i finansową z tytułu nieuzasadnionego uruchomienia przez tego 
Uczestnika systemu ochrony PPOŻ (czujki dymu, ROP) w Hotelu. W przypadku, gdy koszty nieuzasadnionego 
uruchomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pokryje Organizator, Uczestnik zobowiązany będzie 
zwrócić Organizatorowi równowartość uiszczonych z tego tytułu kwot. 

4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione 
lub utracone podczas Konferencji, w szczególności za rzecz wniesione do Hotelu lub w nim pozostawione. 

4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione przez Uczestników na 
znajdującym się na terenie Hotelu parkingu, ani za pozostawione w tych pojazdach rzeczy. Pozostawienie 
pojazdów i rzeczy odbywa się na własny koszt oraz ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika, zgodnie z 
obowiązującym w Hotelu Regulaminem Parkingu. 

4.12. Wszelkie reklamacje dotyczące Hotelu i usług związanych z obsługą hotelowo-gastronomiczną powinny 
zostać zgłoszone bezpośrednio Organizatorowi w trakcie trwania Konferencji lub do 3 dni po dacie jej 
zakończenia.  

4.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu lub osobie Uczestnika wyrządzone przez 
innych Uczestników i osoby trzecie lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz nie związanych 
bezpośrednio z organizowaną Konferencją.  

4.14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konferencji lub przeprowadzenia interwencji w trakcie 
jej trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia Uczestników lub ich mienia, pozostającego w bezpośrednim 
związku z Konferencją. W przypadku uzasadnionego przerwania Konferencji z powodów niezależnych od 
Organizatora, Uczestnikom nienależny będzie zwrot Opłaty za udział w Konferencji, ani jakiekolwiek 
odszkodowania z tego tytułu.  

§5. Reklamacje 

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora z tytułu nienależytego wykonania lub 
niewykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym Regulaminie, powinny być zgłaszane w formie pisemnej 
zawierającej uzasadnienie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konferencji. 

5.2. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

 

§ 6. Dodatkowe zasady uczestnictwa 

6.1. Wszelkie materiały, które mogą zostać udostępnione Uczestnikom w trakcie trwania Konferencji stanowią 
własność Organizatora, Esri Inc. lub partnera Organizatora, którego wystąpienie zostało przewidziane w trakcie 
trwania Konferencji.  

6.2. Dopuszcza się możliwość wykorzystania materiałów udostępnionych Uczestnikom przez Organizatora 
jedynie na ich własny użytek.  

6.3. Przekazanie Uczestnikom przez Organizatora jakichkolwiek materiałów nie powoduje przeniesienia 
autorskich praw majątkowych do danego materiału, w przypadku gdy materiał (lub jego zawartość) stanowiła 
będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz.U. 2021.0.1062). 

6.4. Podczas trwania Konferencji zakazane jest jakiekolwiek utrwalanie wizerunku prelegentów lub treści 
prezentowanych przez prelegentów, chyba, że dany prelegent wyrazi na to zgodę w formie oświadczenia 



skierowanego do Uczestników. Zakazane jest także utrwalanie wizerunków pozostałych Uczestników, chyba że 
wyrażą oni takie utrwalenie zgodę. 

6.5. Nieuprawnione wykorzystanie materiałów lub treści udostępnionych w trakcie trwania Konferencji przez 
Uczestników rodzi odpowiedzialność cywilną wobec Organizatora lub autorów prezentacji.  

6.6. Każdy Uczestnik biorący udział w konferencji oświadcza, że ma świadomość, że jego wizerunek może zostać 
utrwalony przez Organizatora (a także Hotel przy pomocy monitoringu wizyjnego) lub osoby działające na 
zlecenie Organizatora jako osoby uprawnione do rejestracji Konferencji. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę 
na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w oficjalnych nagraniach i zdjęciach promujących 
Konferencję oraz do promocji usług własnych Organizatora oraz do prowadzonych przez niego działań i kampanii 
marketingowych promujących produkty Organizatora.  

6.7. Podczas trwania Konferencji Uczestnicy nie mogą dokonywać promocji usług własnych lub usług 
firm/instytucji, za pośrednictwem których zgłoszone zostało ich uczestnictwo, chyba że Organizator wyraził na to 
oficjalną zgodę (dot. partnerów, prelegentów lub sponsorów). Niedopuszczalne jest (poza sytuacjami ustalonymi 
z Organizatorem) w szczególności rozdawanie innym Uczestnikom jakichkolwiek materiałów promocyjnych, 
prowadzenie rozmów lub rekomendowanie usług konkurencyjnych do działalności prowadzonej przez 
Organizatora.  

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub terminu Konferencji, przy czym o takich zmianach 
Uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej na 14 dni przed przewidywaną datą Konferencji. W przypadku 
zmiany miejsca lub terminu Konferencji Opłata za udział w Konferencji może zostać podwyższona jednakże o nie 
więcej niż 15 % Opłaty za udział w Konferencji. Uczestnik chcący wziąć udział w Konferencji pomimo zmiany 
miejsca lub terminu zobowiązany będzie do wpłaty dodatkowej Opłaty za udział w Konferencji w terminie 7 dni 
od dnia poinformowania Uczestnika o zmianach. Uczestnikom, którzy dokonali płatności Opłaty za udział w 
Konferencji, a nie wyrażą chęci na udział w Konferencji na zmienionych warunkach, Opłata za udział w Konferencji 
zostanie zwrócona w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Uczestnika o braku uczestnictwa w 
Konferencji.    

§7. Postanowienia końcowe 

7.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tj. „siły wyższej” 
(np. powódź, huragan, śnieżyca, epidemia itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do 
zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, w tym zwrotu kosztów dojazdu, a także 
kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji. 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania treści merytorycznej Konferencji oraz 
zastrzega możliwość zmian w agendzie Konferencji. 

7.3. Całkowita odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub 
regulaminu zostaje ograniczona względem każdego z Uczestników do kwoty równej Opłacie za udział w 
Konferencji wpłaconej przez Uczestnika.  

7.4. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników z tytułu utraconych korzyści.  

7.5. Wszelkie spory mogące powstać strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

7.6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację 
postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz 
wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

7.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

§8. Zasady przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna 

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji, osób zgłaszających Uczestników oraz 
wszelkich innych danych przekazanych Organizatorowi Konferencji jest spółka Esri Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 9, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 



Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140787, NIP: 5221022327, REGON: 0111845140, posługująca się 
adresem elektronicznym: infrastruktura2022@esri.pl. 

8.2. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane w celu realizacji umowy pomiędzy 
Uczestnikami oraz podmiotami (osobami) zgłaszającymi Uczestników a Organizatorem, tj. na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, dalej RODO). 

Ponadto wszelkie dane pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego 
usług własnych Spółki Esri Polska spółka z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

8.3. Dla celów statystycznych lub związanych z organizacją Konferencji dane osobowe Uczestników, podane w 
internetowym formularzu zgłoszenia, mogą zostać przekazane Partnerom oraz Współorganizatorom Konferencji. 
 
8.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również w szczególności podmioty, z którymi 
Administrator współpracuje przy organizacji Konferencji, w tym Hotelowi. 

8.5. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Organizatora zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla 
którego będą przetwarzane. Nie wcześniej niż po upływie okresu, w jakim Organizator jest obowiązany do 
przechowywania dokumentacji dla celów rozliczeń podatkowych oraz nie wcześniej niż po upływie okresu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń Organizatora względem Uczestników lub podmiotów zgłaszających 
Uczestników oraz roszczeń Uczestników lub podmiotów zgłaszających Uczestników względem Organizatora.  

8.6. Każdej osobie, której dane będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wglądu w dane, prawo 
dostępu do danych, prawo sprostowania i uzupełnienia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych dla celów marketingowych oraz prawo do żądania usunięcia danych po upływie okresów wskazanych w 
pkt 8.3. powyżej. 

Wszelkie wnioski, żądania i zapytania w zakresie danych osobowych należy kierować pod adres: 
dane.osobowe@esri.pl.  

Każdej osobie, której dane będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.  

8.7. Szczegółowe informacje na temat Administratora danych osobowych i zasad ochrony danych osobowych u 
Administratora znajdują się pod adresem https://www.esri.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

Warszawa 
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