
Regulamin ColdZlotu 2018 

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w imprezie konferencyjno-integracyjnej 

ColdZlot 2018, która odbędzie się w dniach od 17 do 18 marca 2018 r. we Wrocławiu. 

1. Organizatorem ColdZlotu 2018 jest wydawca portalu działającego pod adresem 

internetowym http://www.dobreprogramy.pl – dobreprogramy sp. z o.o. z siedzibą: 50-365 

Wrocław, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000462650 i NIP: 8952021002, o kapitale 

zakładowym 100.000 zł, zwana dalej Organizatorem. 

2. Uczestnikami ColdZlotu 2018 mogą być jedynie osoby pełnoletnie będące zarejestrowanymi 

użytkownikami wymienionego wyżej portalu, które otrzymały imienne zaproszenia od 

Organizatora. 

3. Opłata za udział w konferencji ColdZlot 2018 wynosi 1 zł od osoby. 

4. O ile nie zaznaczono inaczej, opłatę rejestracyjną należy uiścić w gotówce przed 

rozpoczęciem imprezy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia rejestracyjnego bez podania 

przyczyny. Jeżeli opłata rejestracyjna została już wniesiona przez Uczestnika, Organizator 

dokona jej zwrotu w przeciągu 7 dni roboczych.  

6. ColdZlot 2018 rozpocznie się w sobotę 17 marca 2018 r. o godzinie 16:00, a zakończy w 

niedzielę 18 marca 2018 r. o godzinie 12:00. 

7. Szczegółowy program ColdZlotu określony jest na stronie internetowej www.coldzlot.pl  

8. Organizator zapewni Uczestnikom w czasie ColdZlotu 2018 udział w panelu dyskusyjnym oraz 

wieczornej imprezie integracyjnej, podczas której serwowane będą jedzenie oraz napoje. 

9. Organizator przekaże ponadto niektórym Uczestnikom upominki.  

10. Świadczenia nie określone wyraźnie przez Organizatora jako oferowane bezpłatnie będą 

pokrywane przez Uczestnika we własnym zakresie (np. posiłki spożywane w restauracji poza 

zapewnianymi przez Organizatora). 

11. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację fotografii oraz materiałów wideo  

z ColdZlotu 2018 zawierających jego wizerunek. 

12. W przypadku rażącego naruszenia porządku lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie 

Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wydalenia Uczestnika z ColdZlotu 

2018, a Uczestnik nie może z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń wobec Organizatora. 

13. Osoba, która zarejestrowała się, a nie będzie mogła wziąć udziału w ColdZlocie zobowiązana 

jest do bezzwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji pocztą elektroniczną na 

adres: rejestracja@coldzlot.pl. 

14. W przypadku braku powiadomienia przed rozpoczęciem ColdZlotu Organizator zastrzega 

sobie możliwość obciążenia osoby, która zarejestrowała się ale nie przybyła, połową 

rzeczywistych kosztów rezerwacji miejsca (wynajęcie sali, koszty organizacyjne) tj. kwotą  

w wysokości 200 zł. Wyjątkami będą sytuacje gdy brak powiadomienia był wynikiem 

potwierdzonego przypadku losowego bądź przyczyny niezależnej od danej osoby. 

15. Uczestnicy rejestrujący się na ColdZlot 2018 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

http://www.dobreprogramy.pl/
http://www.coldzlot.pl/
mailto:rejestracja@coldzlot.pl


(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Organizatora ColdZlotu 

2018 tj. dobreprogramy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyłącznie w celach związanych  

z organizacją ColdZlotu 2018. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w niniejszym 

Regulaminie. 

Wrocław, 21 lutego 2018 r. 


