Regulamin
imprezy obowiązujący podczas IV Małopolskiego Kongresu Kobiet
i warunki rejestracji na Kongres
1. Na teren budynku, w którym odbywa się kongres wstęp mają osoby zarejestrowane wcześniej
drogą elektroniczną lub wpisane na listę w dniu kongresu, co tym samym uprawnia je do uczestnictwa
w kongresie i odbioru materiałów kongresowych.
2. Uczestnik przebywający na terenie budynku, w którym odbywa się kongres, nie może stwarzać
zagrożenia życia innych jego uczestników pod groźbą usunięcia go z terenu budynku.
3. Na teren budynku, w którym odbywa się kongres obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia
przedmiotów niebezpiecznych i nielegalnych, takich jak: broń, środki odurzające czy psychotropowe.
4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zaleceń ochrony i organizatora.
5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować ochronę lub organizatora o zauważonych sytuacjach
zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, w tym o zauważonych pożarach.
6. Zabrania się wnoszenia i kolportażu ulotek lub innych materiałów reklamowych bez zgody
organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku, w którym
odbywa się kongres.
8. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym,
wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i filmowej Imprezy oraz późniejszej
publikacji relacji z niej - w tym wizerunku Uczestniczek/Uczestników-zarówno na stronie internetowej
Organizatora jak również w innych materiałach po-kongresowych (sprawozdania, podziękowania,
prasa, radio, media internetowe, materiały reklamowe, promocyjne i inne). Dotyczy to także dzieci i
innych osób, które uczestnik przyprowadzi ze sobą, nawet bez rejestrowania.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki na adres mailowy uczestnika podany podczas
rejestracji treści informacyjnych i promocyjnych własnych i wynikających ze zobowiązań partnerskich i
sponsorskich Organizatora.
12. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do akceptacji przy rejestracji uczestnika kongresu drogą
elektroniczną. Regulamin w formie drukowanej dostępny jest w dniu Kongresu u organizatorów.
13. Zarejestrowanie się na IV MKK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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