REGULAMIN
Szkolenia „Doskonalenie audytowania KZR INiG”
6-7 grudnia Kraków (zwany dalej „Regulaminem”)

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników szkolenia „Doskonalenie
audytowania KZR INiG”) zwanego dalej „Wydarzeniem”, które odbędzie się 6-7grudnia 2021
stacjonarnie (Zamek Królewski Wawel/hotel Estera Kraków).
2. Organizatorem Wydarzenia jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
(zwany dalej „Organizatorem”), ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków.
3. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która najpóźniej do 30
listopada 2021 r.. zgłosi chęć udziału w Wydarzeniu poprzez wysłanie Karty zgłoszenia, zgodnie z
wytycznymi
zapisanymi
na
stronie
http://www.kzr.inig.eu/pl/szkolenia/doskonalenieaudytowania-kzr-inig-1/ i zaakceptuje zasady uczestnictwa w Wydarzeniu, o których mowa w
Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).
4. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej Wydarzenia:
http://www.kzr.inig.eu/file/repository/REGULAMIN.pdf, zwaną dalej „Stroną Wydarzenia”), w
wersji polskojęzycznej, w sposób umożliwiający jego pobranie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany. Zmiana
Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na Stronie Wydarzenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły Wydarzenia w sytuacji, gdy jego
przeprowadzenie w formule, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe albo nadmiernie
utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń,
nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana formuły
Wydarzenia zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Wydarzenia
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia, w tym
zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, Organizator
poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Wydarzenia.
8. W razie rezygnacji z udziału w Wydarzeniu Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e- mail:
szkolenia@inig.pl. Uczestnikowi, który przed dniem 29 listopada 2021 r. włącznie zrezygnuje z
udziału w Wydarzeniu, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie, Organizator zwróci opłatę
(nie naliczy opłaty za uczestnictwo). Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu dokonana po 29 listopada
2021 r. będzie skutkowała brakiem zwrotu uiszczonej przez Uczestnika opłaty (naliczeniem opłaty
za uczestnictwo).

9. Postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników Wydarzenia. Z chwilą rejestracji w systemie w
celu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z
Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu a także stanowi zobowiązanie do uiszczenia
opłaty.
10. Uczestnicy stacjonarni są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest
Wydarzenie oraz obowiązujących w tym czasie zasad reżimu sanitarnego (w tym Uczestnik
stacjonarny zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu od pozostałych
uczestników, zajmowania miejsc wyznaczonych przez Organizatora oraz dezynfekcji dłoni przy
wstępie na Wydarzenie).

