Regulamin Konferencji Agile Corporate 2021

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o uczestnictwo w Konferencji „Agile Corporate” pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikami Konferencji lub podmiotami zgłaszającymi Uczestników na Konferencję „Agile
Corporate”

1.

DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
1.1. Organizator –Mindstream sp. z o.o. ul. Wiejska 36, 05-806 Komorów w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000778369, identyfikująca się numerem podatkowym VAT PL5252784825.
1.2. Uczestnik - osoba fizyczna, wskazana jako uczestnik w Formularzu zgłoszeniowym lub będąca
posiadaczem imiennego Biletu na Konferencję lub osoba będąca prelegentem lub prowadzącym
warsztat, zawierająca z Organizatorem umowę o uczestnictwo w konferencji w swoim imieniu i na
swoją rzecz.
1.3. Zgłaszający - osoba fizyczna lub prawna zawierająca z Organizatorem umowę o uczestnictwo
w

konferencji

w

swoim

imieniu

na

rzecz

Uczestników

wskazanych

w Formularzu zgłoszeniowym.
1.4. Konferencja - oznacza organizowane przez Organizatora wydarzenie poświęcone tematom
przedstawionym na Stronie Internetowej Organizatora.
1.5. Pakiet – oznacza wybraną opcję udziału w samej Konferencji lub w Konferencji wraz z wydarzeniami
dodatkowymi przedstawionym na Stronie Internetowej Organizatora
1.6. Strona Internetowa - serwis internetowy WWW Organizatora, zawierający informacje poświęcone
Konferencji, pod adresem https://agilecorporate.pl
1.7. Formularz zgłoszeniowy - oznacza formularz dostępny na Stronie Internetowej, za pomocą którego
następuje Rejestracja.
1.8. Rejestracja - oznacza złożenie Organizatorowi oświadczenia o chęci uczestnictwa Uczestnika
w Konferencji. W procesie Rejestracji następuje wyrażenie przez Uczestników niezbędnych zgód na
przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku oraz
oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia i zobowiązania do przestrzegania aktualnych wytycznych
sanitarno- epidemiologicznych.
1.9. Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

MINDSTREAM Sp. z o.o. | ul. Wiejska 36 | 05-806 Komorów

1

Regulamin Konferencji Agile Corporate 2021

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Konferencja pod nazwą „Agile Corporate 2021” odbywa się stacjonarnie w terminie i miejscu
wskazanym przez Organizatora na Stronie Internetowej oraz w wersji online w formie transmisji na
żywo w terminie wskazanym na Stronie Internetowej przy wykorzystaniu platformy, która będzie
wskazana w linku z zaproszeniem.
2.2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją „Regulaminu Konferencji Agile
Corporate 2021”.
2.3. Umowa o uczestnictwo w Konferencji zawierana jest za pośrednictwem Strony Internetowej, po
zarejestrowaniu się i opłaceniu uczestnictwa w kwocie odpowiadającej cenie wybranego pakietu.
2.4. Przepisy „Regulaminu Konferencji Agile Corporate 2021” stanowią integralną część Zgłoszenia
uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników i Zgłaszających.

3.

ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA
3.1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji organizowanej przez Mindstream sp. z o.o. ul. Wiejska 36 05806 Komorów NIP 5252784825 Regon 382902376 (dalej „Mindstream”) rozumie się przez:
3.1.1. Dokonanie zgłoszenia online na stronie internetowej Agile Corporate www.agilecorporate.pl lub
3.1.2. W wypadku podmiotów, z którymi zawarto ramową umowę o współpracy szkoleniowej –
przesłanie listy osób delegowanych na zajęcia na adres przedstawiciela Mindstream wskazanego
w umowie lub na adres ask@mindstream.pl
3.2. Zgłoszenie musi być wypełnione:
3.2.1. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zgłoszenie musi być
zrobione przez osobę, która zamierza wziąć udział w zajęciach (bądź opiekuna prawnego
w przypadku osób niepełnoletnich).
3.2.2. W przypadku pozostałych podmiotów zgłoszenie musi być zrobione przez osobę uprawnioną do
zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu zgłaszającego zgłaszającej.
3.2.3. W przypadku Uczestników będących prelegentami lub prowadzącymi warsztaty:
3.2.3.1. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza, który dostarczy Organizator, w którym
występuje konieczność podania m.in.: danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska,
adresu e-mail oraz – w wypadku, gdy Uczestnika zgłasza Zgłaszający: dane osobowe
zgłaszającej osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres e-mail, NIP, REGON) lub w wypadku
osoby prawnej: firmę, siedzibę, dane dotyczące rejestracji: numer we właściwym rejestrze,
organ rejestrowy, NIP, REGON, dane osoby upoważnionej do kontaktu, adres e-mail;
3.2.3.2. szczegółowe warunki współpracy Organizatora z Uczestnikami będącymi prelegentami lub
prowadzącymi warsztaty zostaną ustalone indywidualnie oraz, jeśli zostanie tak ustalone,
ujęte w formie pisemnej umowy.
3.2.4. Zgłoszenie potwierdza akceptację „Regulaminu Konferencji Agile Corporate 2021”, w tym
przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Mindstream
sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT.
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3.3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
3.3.1. dokonanie rejestracji online na stronie Agile Corporate , a w wypadku podmiotów, z którymi
Mindstream zawarł ramową umowę o współpracy szkoleniowej - przesłanie listy osób
delegowanych do udziału w zajęciach, na co najmniej 15 dni roboczych przed pierwszym dniem
Konferencji. Mindstream dopuszcza przyjmowanie Zgłoszeń po podanym terminie wyłącznie w
przypadku, potwierdzonej przez Mindstream, dostępności wolnych miejsc na liście uczestników
zajęć, których dotyczy zgłoszenie
3.3.2. Uregulowanie opłat za wybrany Pakiet przed Konferencją w wysokości 100% ceny + VAT
z zastrzeżeniem poniższego pkt 4.

3.3.3.Otrzymanie od Organizatora potwierdzenie udziału w Konferencji na adres e-mail oraz
potwierdzenie realizacji Konferencji .
3.4. Jeżeli pomiędzy Mindstream sp. z o.o. a Zgłaszającym zawarta została szczegółowa umowa
szkoleniowa, postanowienia niniejszego „Regulaminu Konferencji Agile Corporate 2021” mają
zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami tej umowy o współpracy. W przypadku
sprzeczności pomiędzy postanowieniami „Regulaminu Konferencji Agile Corporate 2021” a umowy
szkoleniowej pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
3.5. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prowadzących
warsztaty, wykładowców, harmonogramu lub terminu Konferencji. Organizator poinformuje
niezwłocznie Uczestnika i Zamawiającego o powyższych zmianach poprzez umieszczenie stosownej
informacji na Stronie Internetowej.
3.6. Dokonując Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w
Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez Mindstream zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18.07.2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) wyłącznie
dla celów i w zakresie związanym z realizacją usługi, zgodnie z Polityką Prywatności przyjętą przez
Mindstream. W przypadku Zgłoszenia danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba
Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie
i przetwarzanie ich danych osobowych przez Mindstream w zakresie wskazanym powyżej.
4.

WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Należność za uczestnictwo w Konferencji powinna być uregulowana na podstawie niniejszego
„Regulaminu Konferencji Agile Corporate 2021”.
4.2. Ogólne warunki płatności są następujące:
4.2.1. osoby fizyczne zobowiązane są do opłacenia 100% ceny za wybrany pakiet wydarzenia na co
najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji;
4.2.2. pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT na co najmniej
3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji, na podstawie pro formy wystawionej przez
Mindstream. Po otrzymaniu całości lub części zapłaty, Mindstream wystawi fakturę w odniesieniu
do otrzymanej kwoty;
4.2.3. Ceny Pakietów podane są w kwotach netto wraz z informacją o obowiązującym podatku VAT.
Konferencja podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na
podstawie art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
4.2.4. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez Mindstream nie odbędą się w zaplanowanym
terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć,
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określone w powyższym punkcie lub ramowej umowie o współpracy, Mindstream zaliczy na
poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez Mindstream, ustalonych ze Zgłaszającym
lub na wniosek Zgłaszającego Mindstream zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez
Zgłaszającego rachunek bankowy w ciągu 60 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu
pieniędzy od Zgłaszającego.
5.

REZYGNACJA
5.1. Po przesłaniu Zgłoszenia, Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa Uczestnika w Konferencji bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 31 dni roboczych
przed pierwszym dniem tygodnia, w którym ma się rozpocząć Konferencja, której dotyczyło zgłoszenie,
z zastrzeżeniem ust. 5.4 poniżej.
5.2. W przypadku rezygnacji z zajęć na co najmniej 30 dni i nie mniej niż 15 dni roboczych przed pierwszym
dniem tygodnia, w którym ma się rozpocząć Konferencja:
5.2.1. Osoba Zgłaszająca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów
przygotowania stanowiska na Konferencje w wysokości 50% ceny wydarzenia + VAT, na podstawie
faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć, opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury VAT.; jeżeli opłata została dokonana wcześniej, Organizator po zakończeniu
wydarzenia wystawi fakturę korygującą do wysokości 50% ceny wydarzenia i zwróci różnicę
w ciągu 60 dni.
5.2.2. Osobie Zgłaszającej będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej Mindstream
zwróci 50% ceny katalogowej zajęć w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowej rezygnacji
z zajęć, o ile Osoba Zgłaszająca uiściła opłatę za zajęcia zgodnie z postanowieniami „Regulaminu
Konferencji Agile Corporate 2021”.
5.3. W przypadku rezygnacji z zajęć na 15 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia,
w którym mają się rozpocząć zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) Zgłaszający
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny + VAT na podstawie faktury VAT
wystawionej po zakończeniu zajęć; opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury VAT.
5.4. W przypadku Nieobecności, Mindstream zalicza kwotę wpłaconą przez Osobę Zgłaszającą tytułem
opłaty manipulacyjnej, a Osobie Zgłaszającej nie przysługuje z tego tytułu prawo uczestniczenia
w innych zajęciach prowadzonych przez Mindstream, ani też prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

6.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Uczestnikowi Konferencji lub Osobie Zgłaszającej przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących
jakości świadczonych Usług.
6.2. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail: ask@mindstream.pl
6.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Uczestnika lub Osoby Zgłaszającej
(imię, nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające
reklamację. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
6.4. Mindstream dołoży starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania, a w przypadku znacznej złożoności problemu w terminie 30 dni.
6.5. Informacja zwrotna, dotycząca rozpoznania reklamacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w zgłoszeniu, a w przypadku braku wskazania w zgłoszeniu adresu email do kontaktu,
na adres e-mail z którego wysłano wiadomość zawierającą zgłoszenie reklamacji.
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7.

UWAGI ORGANIZACYJNE
7.1. Uczestnicząc w Konferencji w formule stacjonarnej Uczestnik zobowiązany jest do podpisania
OŚWIADCZENIE O ŚWIADOMOŚCI RYZYKA (SARS-CoV-2)
7.2. Uczestnik do zajęć w formule zdalnej będzie potrzebować komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu. Koszty z tym związane ponoszą uczestnicy zajęć.
7.3. Uczestnik i Zgłaszający zobowiązany jest do:
7.3.1.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
7.3.1.2. korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
7.3.1.3. korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz

dla Organizatora;
7.3.1.4. korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.

8.

ODWOŁANIE WYDARZENIA
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W wypadku odwołania Konferencji
Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego za pośrednictwem Strony
Internetowej oraz wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji.
Mindstream nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi, jeśli niewykonanie lub
niewłaściwe wykonanie przez Mindstream usługi było spowodowane brakiem dostępu do
infrastruktury technicznej na poziomie niezbędnym dla wykonania usługi.

9.

ODWOLANIE WYDZRZENIA W SYTUACJI SPOWODOWANEJ SIŁĄ WYŻSZĄ
9.1. W przypadku wystąpienia zdarzenia niezależnego spowodowanego wystąpienia siły wyższej,
Organizator ma prawo odwołać Konferencję, zrealizować ja jedynie w formule online lub przenieść
Konferencję na inny termin.
9.2. Przez siłę wyższa można rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym i któremu nie
można było zapobiec, w szczególności takie jak:
9.2.1. katastrofy przyrodnicze (powodzie, huragany) oraz nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego
(konflikty zbrojne, rozruchy, zarządzenia władz państwowych, epidemie, którym nie można było
przeciwdziałać);
9.2.2. wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo niebezpieczeństwa szerzenia
się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego,
w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi;
9.2.3. uchwalenie ustawy, wydanie stosownego rozporządzenia, aktu prawa miejscowego lub innego
aktu prawa, w tym aktu krajowego lub Unii Europejskiej, decyzji administracyjnej, obwieszczenia
lub innego komunikatu przez Radę Ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego lub inne
upoważnione organy, służby, instytucje lub inspekcje w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii albo niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby
zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego lub innego równoważnego
stanu, w tym stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej i stanu wojennego;
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9.2.4. inne działania realizowane przez organy administracji publicznej lub inne podmioty w związku z
wystąpieniem okoliczności, o których mowa w lit. a) i b), w szczególności na podstawie ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, w tym działania ograniczające przemieszczanie się osób lub transport lub
zakazujące zgromadzeń, spotkań i zebrań.
9.3. W przypadku odwołania Konferencji lub przeniesienia na inny termin, wpłacona kwota za udział
w Konferencji może przejść na udział w kolejnych terminie lub zostać wykorzystana na poczet udziału
w szkleniach organizowanych przez Mindstream Sp. z o.o.
9.4. W przypadku realizacji Konferencji jedynie w formule online Uczestnik, który wybrał Pakiet na udział
w stacjonarnej formule może zamienić wykupiony Pakiet, na Pakiet z udziałem w formule online,
a różnicę ceny Pakietów wynikająca na dzień rejestracji Uczestnika, może zostać wykorzystana na
poczet udziału w szkleniach organizowanych przez Mindstream Sp. z o.o.

10. UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKÓW UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
10.1. Organizator w trakcie organizowanej konferencji będzie sporządzał dokumentację fotograficzną i video
w celu wykorzystania we własnych działaniach marketingowych i promocyjnych.
10.2. Dokumentacja fotograficzna i video będzie prowadzona w taki sposób, by wizerunek uczestników
zawsze stanowił jedynie szczegół zdjęcia obejmującego uczestników konferencji.
10.3. Zdjęcia i filmy zostaną opublikowane na Stronie Internetowej oraz mogą zostać wykorzystane na
profilach organizatora w mediach społecznościowych:
10.4. Na potrzeby rozpowszechniania wizerunku uczestników zamieszczonych na zdjęciach sporządzonych w
sposób opisany w pkt 10.1 i 10.2 nie jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w myśl art.
81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2018
poz. 1191 ze zm.).
10.5. W przypadku sporządzania zdjęć uczestników w sposób inny niż wskazany w pkt. 10.2 (tj. zdjęcia
indywidualne lub w małych grupach) Organizator uzyska wcześniej zgodę na rozpowszechnianie
wizerunku osób, których wizerunek ma widnieć na zdjęciach publikowanych w sposób wskazany w pkt
10.3.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Mindstream zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Regulaminie Konferencji Agile
Corporate 2021”. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej
www.agilecorporate.pl. Wiążące są warunki aktualne w dniu zgłoszenia Uczestnika.
11.2. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień „Regulaminu Konferencji Agile Corporate 2021” za
nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.
11.3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usługi wskazanych w Karcie Zgłoszenia lub na stronie
rejestracji, w przypadku Osób Zgłaszających nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów
prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Mindstream sp. z o.o..
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994
nr 24 poz. 83 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Mindstream sp. z o.o. z siedzibą
w Komorowie („Mindstream”) mojego wizerunku utrwalonego w trakcie konferencji „Agile Corporate 2021”
zorganizowanej w Warszawie w dniu 21-23.09.2021 r.
Zgoda obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku w następujący sposób:
● Publikowanie na Stronie Internetowej Organizatora;
● Publikowanie w Social Mediach Organizatora.
Niniejsza zgoda na przetwarzanie wizerunku ma charakter niewyłączny oraz jest udzielona bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych dotyczących rozpowszechniania wizerunku. W przypadku wycofania niniejszej zgody,
rozpowszechnienie wizerunku dokonane przed datą wycofania pozostaje w mocy i nie będzie wiązało się
z koniecznością podjęcia przez Mindstream czynności nakierowanych na usunięcie już rozpowszechnionego
wizerunku. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania materiałów z moim wizerunkiem
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