REGULAMIN KONFERENCJI Liderów Zarządzania Uczelnią
LUMEN 2020 - 24 listopada 2020 r.

1. Organizatorem ogólnopolskiej Konferencji LUMEN 2020, odbywającej się 24 listopada 2020

r. w formule online, jest PCG Academia Sp z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954F, 36002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, zwana dalej Organizatorem.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://lumen.edu.pl do
dnia 20 listopada 2020 r. oraz potwierdzenie udziału od organizatora Konferencji.
3. Po dokonaniu rejestracji przez Uczestnika, Organizator prześle drogą e-mailową informację

potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia oraz w terminie późniejszym potwierdzenie udziału.
Potwierdzenie udziału w Konferencji nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej po
akceptacji zgłoszenia. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie oznacza
potwierdzenia udziału.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników Konferencji i/lub

odrzucenia niektórych zgłoszeń uczestnictwa.
5. Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne.
6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji.
7. Rezygnacja udziału musi być zgłoszona Organizatorowi w formie wiadomości e-mail na

adres info@lumen.edu.pl pod rygorem nieważności. W przypadku wskazania przez
rezygnującego innej osoby na jego miejsce, wiadomość powinna zawierać, co najmniej:
imię i nazwisko nowego Uczestnika, tytuł naukowy, nazwę instytucji, adres e-mail oraz
oświadczenie rezygnującego o chęci rezygnacji z udziału w Konferencji. Organizator
zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji innej osoby wskazanej przez rezygnującego.
8. Najpóźniej w ciągu 7 dni przed terminem rozpoczęcia Konferencji Organizator prześle, za

pośrednictwem poczty elektronicznej, do zarejestrowanych Uczestników szczegółowe
informacje organizacyjne dotyczące wydarzenia.
9. Za zgodą Uczestnika, wyrażoną akceptacją niniejszego Regulaminu, Organizator może

filmować i fotografować Uczestników oraz nagrywać ich głos. Nagrania będą służyły
wyłącznie celom promocyjnym wydarzenia. Nagrania nie będą udostępniane innym
podmiotom w innych celach komercyjnych.
10.Zgoda Uczestnika, wyrażona akceptacją niniejszego Regulaminu, obejmuje również zgodę

na otrzymanie przez Uczestnika od Organizatora i Partnerów po konferencji podziękowania
za udział w konferencji i zaproszenia do współpracy. W tym zakresie Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ww. celu
11.Konferencja będzie rejestrowana. Relacja z Konferencji będzie zamieszczona w Internecie

w całości lub w części przez Organizatora lub za jego zgodą. W szczególności relacja
z Konferencji może być zaprezentowana na stronie www.lumen.edu.pl, na stronach
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i profilach firmowych PCG, PCG Polska, PCG Academia na Facebooku oraz w serwisie
YouTube lub podobnym wykorzystywanym do streamingu video z Konferencji lub
prezentacji audiowizualnych. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu przez Uczestnika,
w związku z wykorzystaniem przez Organizatora wizerunku Uczestnika, prawa do
korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Konferencji i materiałami
zarejestrowanymi, w których prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą na
Organizatora i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony zarówno do celów
własnych w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności takich jak
utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką w tym techniką zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie,
nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i programu Konferencji, o czym

poinformuje Uczestników na jeden ze sposobów: przez telefon, sms, e-mail lub osobiście.
W przypadku zmiany terminu lub/i programu Konferencji przez Organizatora, Uczestnikowi
przysługuje prawo rezygnacji z Konferencji.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji bez podania konkretnej

przyczyny. W tym przypadku niezwłocznie poinformuje o tym Uczestników na jeden ze
sposobów: przez telefon, sms, e-mail lub osobiście.
14.Uczestnicy Konferencji mają obowiązek zapoznać się i stosować do wszystkich zapisów

niniejszego regulaminu.
15.Uczestnictwo w Konferencji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
16.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników poprzez
przesłanie informacji o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie internetowej Konferencji. Uczestnikowi
przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji jeżeli nie zgadza się ze zmianami
Regulaminu.
17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.

ORGANIZATOR

PARTNER
METORYCZNY

PATRONAT
MEDIALNY

