Regulamin Konferencji
„Rola elektryfikacji ciepłownictwa w osiąganiu neutralności klimatycznej sektora”
(dalej „Regulamin”)
1. Postanowienia ogólne
1. Postanowienia Regulaminu adresowane są do wszystkich osób biorących udział
w konferencji dotyczącym roli elektryfikacji ciepłownictwa w osiąganiu neutralności klimatycznej
sektora (dalej „Konferencja”).
2. Konferencja odbędzie się online w terminie 13 maja 2021 r.
3. Organizatorem Konferencji jest Forum Energii z siedzibą w Warszawie (00-519), przy ulicy
Wspólnej 35/10, legitymującej się numerem NIP: 7010592388, numerem KRS: 0000625996 (dalej
„Organizator”).
2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konferencji może być członek każda osoba, która wypełni formularz
rejestracyjny (dalej „Uczestnik”).
2. Liczba Uczestników jest nieograniczona.
4. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
5. Do udziału w Konferencji konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie adresu
mailowego oraz
dysponowanie
aktualną
wersją
najpopularniejszych
przeglądarek
internetowych lub aplikacją ZOOM.
3. Rejestracja
1. Rejestracja na Konferencję została otwarta z chwilą publikacji informacji o terminie i temacie
wydarzenia na stronie https://www.forum-energii.eu/pl/wydarzenia/konferencja-elektryfikacjacieplownictwa i trwa do chwili rozpoczęcia Konferencji, z zastrzeżeniem punktu 2.3. powyżej.
2. Rejestracja na Konferencję odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem
formularza
rejestracyjnego,
dostępnego
na stronie
https://docs.google.com/forms/d/1zNHlJKu7hgQgpaM0ccAFhkfzUckROq11V4i2NjYtwTw/edit.
3. Do zarejestrowania udziału w Konferencji wymagane jest podanie danych Uczestnika
wskazanych w powyższym formularzu oraz potwierdzenie ich poprzez kliknięcie przycisku
„Submit”.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość z potwierdzeniem udziału w Konferencji oraz linkiem umożliwiającym udział w nim.
4. Postanowienia końcowe
1. Reklamacje dotyczące organizacji Konferencji mogą być składane przez Uczestników
w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, drogą elektroniczną na adres: info@forum-energii.eu
lub na adres siedziby Organizatora.
2. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania,
udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną.
3. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym,
w szczególności danych osobowych osób trzecich, o ile Uczestnik nie jest do tego uprawniony.
4. Organizator dopuszcza możliwość odwołania lub zmiany terminu Konferencji wyłącznie
z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
a. niemożliwość organizacji Konferencji w kształcie przewidzianym Regulaminem
z przyczyn technicznych, niewywołanych przyczynami leżącymi po stronie
Organizatora,
b. zmianę przepisów prawa rzutująca na możliwość lub sposób organizacji Konferencji,

c. zaistnienie przypadku siły wyższej, pod pojęciem czego rozumie się zdarzenie
zewnętrzne pozostające poza kontrolą Organizatora, którego nie mógł on przewidzieć
ani nie mógł mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

