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Regulamin dla uczestników
wydarzenia infraMOST 2021
§1 Postanowienia ogólne
1. Wydarzenie infraMOST 2021 V4 Expo & Multi Conference (dalej Wydarzenie), które odbędzie się
w terminie 18-20 maja 2021 roku w Arena Gliwice przy ul. Akademickiej w Gliwicach w wersji Online (streaming) z użyciem transmisji na żywo oraz Networkingiem.
2. W sytuacji poważnych ograniczeń związanych z pandemią większość wydarzeń zostanie
zorganizowana tylko w formie online. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w niniejszym regulaminie w przypadku tejże sytuacji.
3. Organizatorem Wydarzenia jest Oddział Górnośląski Związku Mostowców RP (dalej ZMRP),
natomiast na podstawie odrębnej umowy, firma infraTEAM pełni funkcję Operatora, który w
imieniu ZMRP odpowiada za działania organizacyjne.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Wydarzenia i określa prawa oraz obowiązki
jego Uczestników. Regulamin został zamieszczony na stronie www.inframost.info (dalej Portal).
Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez
zamieszczenie ich na Portalu.
5. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników i stanowią integralną część zgłoszenia
uczestnictwa.
6. W ramach Wydarzenia odbędą się Plenary, Workshops, Shows oraz Panele dyskusyjne itd., które
dotyczyć będą tematyki mostowej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej. Szczegółowa agenda
Wydarzenia umieszczona jest na Portalu, a Operator zastrzega sobie prawo zmiany agendy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w każdym momencie bez
podawania przyczyny. W przypadku odwołania Wydarzenia informacja zostanie opublikowana na
Portalu oraz przesłane wiadomością email na adresy osób w przypadku, jeżeli zostały podane w
procesie rejestracji.
§2 Uczestnictwo
1. Liczba Uczestników Wydarzenia jest ograniczona.
2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zarejestrowanie się Uczestnika przez system
rejestracji dostępny na Portalu.
3. Zarejestrowanie Uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Termin rejestrowania Uczestników za pośrednictwem Portalu upływa w dniu wskazanym przez
Operatora w harmonogramie zamieszczonym na Portalu. Po tym terminie system rejestracji
zostanie wyłączony.
5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje dostęp do Wydarzenia.
6. Osoba prowadząca Plenary, Workshop, Show lub biorąca udział w Panelu (dalej Ekspert), jest
jednocześnie Uczestnikiem Wydarzenia.
§3 System rejestracji
1. Dostępna jest bezpłatna Rejestracja On-line, która umożliwia udział w Wydarzeniu za
pośrednictwem transmisji na żywo.
2. Posiadanie Konta Uczestnika (uzyskanego w procesie Rejestracji On-line) gwarantuje dostęp do
materiałów archiwalnych rejestrowanych podczas Wydarzenia, a udostępnianych później na
Portalu.
3. System Rejestracji On-line dostępny jest na Portalu. Zawiera on formularz rejestracyjny
Uczestnika. Formularz wypełnia każdy Uczestnik.
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4. Dane takie jak numer telefonu oraz e-mail podane podczas Rejestracji On-line, Operator uznaje
za ostateczne. Natomiast pozostałe dane Uczestnik może edytować po zalogowaniu do Konta
Uczestnika na Portalu. Formularz Rejestracji On-line należy wypełniać używając pełnych nazw,
bez użycia skrótów.
5. Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu Rejestracji On-line jest
Operator.
§4 Chat oraz Networking
1. Uczestnik ma dostęp do przesyłania wiadomości tekstowych wszystkim Uczestnikom Wydarzenia
(dalej Chat).
2. Uczestnik, który nie będzie zachowywał wysokiej kultury osobistej może zostać zablokowany na
Chacie lub usunięty z Wydarzenia.
3. Panuje absolutny zakaz promocji innych - konkurencyjnych wydarzeń.
4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości na Chacie.
5. Uczestnik ma możliwość przeprowadzenia prywatnej rozmowy z innym Uczestnikiem Wydarzenia
(dalej Networking).
6. Profil Networkingowy składa się z imienia i nazwiska Uczestnika, firmy, stanowiska, profilu
zawodowego, zdjęcia, zainteresowań oraz linków do profili społecznościowych podanych w
formularzu Rejestracji On-line.
7. Uczestnik ma możliwość wglądu do Profilu Networkingowego swojego i innych Uczestników.
§5 Rezygnacja z udziału w wydarzeniu
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacja powinna być dokonana w
formie pisemnego dokumentu z odręcznym podpisem Uczestnika, który należy wysłać jako skan
pocztą elektroniczną na adres inframost@infrateam.eu.
2. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona. Zmiany Uczestnika
można dokonać najpóźniej do dnia 10.05.2021 wysyłając informację drogą elektroniczną na adres
inframost@infrateam.eu. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia
ze strony Operatora.
§6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Operatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Operatora.
2. Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia
Wydarzenia.
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
§7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Operator, czyli firma infraTEAM, z siedzibą w Gliwicach,
ul. Plebiscytowa 1/221.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom bez indywidualnej zgody
marketingowej Uczestnika. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako
informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów Wydarzenia.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia, w tym
utworzenia listy uczestników, a także w celu tworzenia sieci Networkingowej w trakcie
Wydarzenia lub innych.
4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
przeprowadzenia Wydarzenia.
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5. Dokonując rejestracji Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
celach marketingowych przez określonego w treści zgody Partnera Wydarzenia.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie
usunięcia poprzez zwrócenie się w formie pisemnego dokumentu z odręcznym podpisem
Uczestnika, który należy wysłać jako skan pocztą elektroniczną na adres inframost@infrateam.eu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Wydarzeniu.
8. Operator zastrzega sobie prawo do skorzystanie z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia
rejestracji.
9. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych
bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.
10. Podczas Wydarzenia, Operator oraz Partnerzy Operatora będą przeprowadzać sesje fotograficzne
i wideo. Fizyczne uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w
relacjach umieszczanych na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
Uczestnik, który takiej zgody nie wyrazi zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie
najpóźniej do 2 dni przed datą Wydarzenia w formie pisemnego dokumentu z odręcznym
podpisem Uczestnika, który należy wysłać jako skan pocztą elektroniczną na adres
inframost@infrateam.eu.
§9 Uczestnik On-line
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z
Wydarzenia On-line spowodowane: podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika,
niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem operacji rejestracji, nieposiadaniem przez
użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet
wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia On-line.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu
serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika regulaminu Organizator może: zablokować
użytkownikowi dostęp do wydarzenia On-line lub zablokować możliwość rejestracji na kolejne
Wydarzenie.
4. Uczestnik Wydarzenia On-line musi posiadać sprzęt spełniający poniższe warunki techniczne:
− najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera;
− połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s dla niższych jakości oraz
5 Mb/s dla jakości HD.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wysokiej kultury osobistej, powstrzymania się od
odniesień personalnych w stosunku do innych Uczestników, prelegentów oraz Organizatorów jak
i ich wypowiedzi, które mogłyby naruszać godności oraz dobra osobiste lub występowania
przeciwko pozostałym normom porządkowym.
§10 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich
innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Operatorem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2139).
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Portalu.
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6. Operator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu
zamieszczenia nowego Regulaminu na Portalu.
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