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I. Definicje

Wydarzenie- Europejski Cykl Konferencji Żyję Świadomie, składający 
się z cyklu konferencji, których termin, miejsce oraz tematyka 
wskazywane są każdorazowo w ramach Wydarzenia.

Konferencja- konferencja zorganizowana w ramach Wydarzenia.

Organizator- Fundacja World Healthy Living Foundation, z 
siedzibą w Więckowicach, przy ul. Topolowej 22, PL 32-082 
Więckowice, NIP: 5130242885, KRS: 0000594691,

Uczestnik- osoba fizyczna, która dokonała rejestracji do udziału w Wydarzeniu.
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II. Zasady uczestnictwa

1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.whlf.eu. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na 
stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).

2. W Konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji, tj. zapisały się 
na Konferencję za pośrednictwem strony internetowej www.whlf.eu oraz dokonały 
płatności za udział w Konferencji za pośrednictwem płatności internetowych  www.
payu.pl,  www.przelewy24.pl, bądź www.paypal.com w terminie do 24 godzin od daty 
zgłoszenia, nie dalej niż na 1 dni przed planowaną datą Konferencji.

3.  Warunkiem rejestracji jest:

- podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu;
- zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wykonania usługi,
- dokonanie płatności zgodnie z pkt 2. powyżej,
oraz opcjonalnie:
- podanie miejscowości zamieszkania,
- podanie imienia i nazwiska osoby zapraszającej do udziału w Wydarzeniu,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
- wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.  

4. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji drogą 
elektroniczną. Wydrukowane potwierdzenie rejestracji stanowi bilet wstępu, który należy 
przedstawić osobie upoważnionej przez Organizatora przed wejściem na Wydarzenie.

5. Bilet wstępu na Konferencję obejmuje udział w Konferencji, oraz opcjonalnie:                                                                                                                                    

- materiały edukacyjne sponsorów,
- poczęstunek od Organizatora i sponsorów Wydarzenia.

6. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce 
Konferencji  oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.

7. Uczestnicy Konferencji, którzy w dniu jej odbycia nie mają ukończonych lat 16 mogą 
uczestniczyć w Konferencji jedynie w towarzystwie Uczestnika mającego ukończone 18 
lat oraz posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Wszelkie dochody z Wydarzenia przekazywane są na cele statutowe Organizatora.

9. Organizator nie dokonuje zwrotu kwot wpłaconych tytułem uczestnictwa w 
Konferencji, za wyjątkiem odwołania Konferencji bądź zmiany jej terminu. 

10. W przypadku odwołania Konferencji bądź zmiany jej terminu, Uczestnikowi 
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przysługuje prawo zwrotu biletu lub zamiana biletu na inny termin.  O każdej zmianie 
Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.whlf.eu.

11. Zwrot kosztów wskazany w pkt 8 i 9 powyżej następuje na pisemny wniosek 
Uczestnika, wysłany drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora biuro@whlf.eu,  
do którego należy dołączyć potwierdzenie rejestracji oraz nr konta bankowego, na który 
ma nastąpić zwrot. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zwrot nastąpił niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku.

11. Organizator, na życzenie Uczestnika, wystawia fakturę VAT na podstawie danych 
przekazanych przez Uczestnika w formularzu w trakcie dokonywania rejestracji. 

12. Uczestnikowi który dokonał rejestracji, a który z przyczyn leżących po jego stronie 
bądź z przyczyn niezależnych nie będzie mógł uczestniczyć w Konferencji, przysługuje 
prawo wskazania innej osoby, która zajmie jego miejscu. W tym celu Uczestnik powinien 
przekazać potwierdzenie rejestracji wybranej przez siebie osobie, która okaże je podczas 
rejestracji na Konferencję.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za 
siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, niedające się 
przewidzieć, które powoduje, że odbycie się Konferencji jest niemożliwe lub że może być 
uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią 
w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania 
władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, prawa i 
przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.



7

III. Bezpieczeństwo i przepisy porządkowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub 
skradzione podczas Konferencji.

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i 
Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

3. Zakazuje się:

a) wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu 
fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video,
b) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących,
c) wstępu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 
środków psychotropowych bądź innych środków, których działanie ma skutki podobne 
do wyżej wskazanych,
d) wstępu osobom zachowującym się agresywnie bądź też w inny sposób 
stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników Konferencji,
e) wstępu osobom posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na 
imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
f) wstępu osobom nieposiadającym biletu.

4. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 3 powyżej, Organizator i upoważnione do 
tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na Konferencję ze względów 
bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami 
prawa, odmówiono prawa wstępu na Konferencję lub które zobowiązane zostały 
poproszone o opuszczenie Konferencji, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu 
wartości biletu.
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IV. Pozostałe kwestie

1. Wydarzenie może być filmowane i fotografowane przez Organizatora, na co Uczestnik 
wyraża zgodę będąc świadomy, że jego wizerunek będzie mógł być upubliczniony, w 
szczególności na kanale społecznościowym Organizatora, stronie www Organizatora, 
Kampanii Społecznej Żyję Świadomie oraz materiałach marketingowych.

2. Zarejestrowanie jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 
do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich 
rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie 
sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji.

3. Rejestrując  się do udziału w Konferencji, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę 
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz jego partnerów 
handlowych na potrzeby Wydarzenia oraz komunikacji po Wydarzeniu, jak również 
w celach marketingowych na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 
1204 z późn. zm.). Organizator oświadcza Uczestnikowi, że jest Administratorem 
Bezpieczeństwa Informacji a jego baza danych zgłoszona do Głównego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, podlega Polityce Bezpieczeństwa.

4. W sprawach nieustalonych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy 
Kodeksu Cywilnego.
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