REGULAMIN
I edycji Panelu eksperckiego Klubu Absolwentów Logistyki i Transportu – ONLINE
Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w I edycji Panelu Klubu
Absolwentów Logistyki i Transportu i jest warunkiem uczestnictwa w nim.
Organizatorem panelu jest Jakub Knauer, Klub Absolwentów Logistyki i Transportu oraz Naukowe Koło
Logistyki DIALOG.
1. Uczestnicy panelu zgłaszają swój udział wypełniając formularz rejestracyjny, do którego link dostępny jest
na stronie internetowej: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/klub-absolwentow-logistyki-i-transportu/ipanel-ekspercki.html.
2. Każdy uczestnik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego potwierdza, że zapoznał się z treścią
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Potwierdzenie rezerwacji miejsca i dostępności miejsc następuje drogą elektroniczną na wskazany w
formularzu adres e-mail.
4. Opłata za uczestnictwo w wydarzeniu wynosi 10 zł. Wpłata powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż
5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca, na nr konta bankowego podany w
wiadomości mailowej.
5. Uczestnik otrzyma w wiadomości e-mail link umożliwiający uczestnictwo w wydarzeniu. Link przeznaczony
jest jedynie dla osoby, która go otrzymała. Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać go innym osobom.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu osoba rezygnująca jest zobowiązana do
poinformowania organizatora, na adres e-mail kalit@uekat.pl, najpóźniej w przededniu wydarzenia. W
przypadku rezygnacji po tym terminie opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
7. Transmisja wydarzenia ma charakter niepubliczny.
8. Organizator nie zobowiązuje się do udostępnienia nagrania z wydarzenia.
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Pozostałe informacje:
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady panelu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym będzie zawiadamiał drogą
mailową.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Panelu, miejsca odbycia Panelu oraz do
odwołania Panelu, o czym będzie zawiadamiał drogą mailową na adresy podane w formularzu
rejestracyjnym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne, w szczególności sprawy
związane z aspektami technicznymi panelu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego zachowania
uczestników panelu.
Bieżące informacje dotyczące panelu znajdują się na stronie: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/klubabsolwentow-logistyki-i-transportu/i-panel-ekspercki.html.
Uczestnicy zgłaszając swój udział w panelu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach organizacyjnych panelu przez Klub Absolwentów Logistyki i Transportu KALiT oraz Naukowe Koło
Logistyki
Dialog,
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
29
sierpnia
1997
r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
• Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia wydarzenia, w tym
stworzenia listy uczestników Konferencji.
• Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich
przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia wydarzenia, w tym do stworzenia listy
Uczestników. .
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

