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I. Definície

Podujatie – Európsky cyklus konferencií Žijem uvedomelo, skladajúci sa z cyklu 
konferencií, ktorých termín, miesto a téma sú určované zakaždým v rámci Podujatia.

Konferencia – konferencia usporiadaná v rámci Podujatia.

Usporiadateľ – Nadácia World Healty Living Foundation zo sídlom vo Więckowiciach, 
ul. Topolowa 22, PL 32-082 Więckowice, NIP (DIČ): 5130242885, KRS: 0000594691,

Účastník – fyzická osoba, ktorá si zaregistrovala svoju účasť v Podujatiu.
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II. Pravidla účasti

1. Program Podujatia sa nachádza na webe www.whlf.eu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
na zmenu programu. O zmenách bude Usporiadateľ informovať na webu a e-mailovou 
správou (v prípade registrovaných účastníkov).

2. Konferencie sa môžu zúčastniť osoby, ktoré sa registrovali, tj. prihlásili svoju účasť  
v Konferencií prostredníctvom webu www.whlf.eu a zaplatili za účasť v Konferencii 
príslušnú platbu prostredníctvom internetových platobných portálov www.payu.pl, 
www.przelewy24.pl, alebo www.paypal.com v termíne do 24 hodín od dátumu prihlášky, 
najneskoršie však 1 deň pred plánovaným dňom Konferencie.

3.  Podmienkou registrácie je:

- uvedenie mena, priezviska, e-mailovej adresy, čísla telefónu;
- odsúhlasenie tohto Poriadku;
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie služby,
- zaplatenie v súladu s bodom 2. hore,

a voliteľne:

- uvedenia bydliska,
- uvedenie mena a priezviska osoby pozývajúcej na Podujatie,
- odsúhlasenie spracovania osobných údajov pre marketingové účely,
- odsúhlasenie odosielania obchodných informácii elektronickou cestou.  

4. Po registrácii dostáva Účastník potvrdenie registrácie elektronickou cestou. Vytlačené 
potvrdenie registrácie je vstupenkou, ktorú je treba predložiť osobe oprávnenej 
Usporiadateľom pred vstupom na Podujatie.

5. Vstupenka na Konferenciu zahrnuje účasť v Konferencii a voliteľne:                                                                                                                                      

- vzdelávacie materiály sponzorov,
- občerstvenie od usporiadateľa a sponzorov Podujatia.

6. Účastníci Konferencie si sami platia náklady na dopravu na miesto Konferencie a náklady 
na spiatočnú cestu a na prípadný nocľah.

7. Účastníci Konferencie, ktorí v deň jej konania nemajú ukončených 16 rokov, sa môžu 
zúčastniť Konferencie iba v spoločnosti Účastníka, ktorý má 18 rokov a je spôsobilý 
na právne úkony. Všetky príjmy z Podujatia sú určené na ciele určené štatútom 
Usporiadateľa.

8. Usporiadateľ nevracia čiastky zaplatené za účasť v Konferencii s výnimkou prípadu, keď 
je Konferencia odvolaná alebo jej termín je zmenený. 

9. V prípade odvolania Konferencie alebo zmeny jej termínu majú Účastníci nárok na 
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vrátenie platby alebo výmenu vstupenky na iný termín.  O každej zmene Usporiadateľ bude 
neodkladne informovať na webu www.whlf.eu.

10. Vrátenie platby nákladov uvedené v bodoch 8 a 9 hore prebieha na základe písomnej 
žiadosti Účastníka odoslanej e-mailom na adresu Usporiadateľa biuro@whlf.eu, ku ktorej 
je treba pripojiť potvrdenie o registrácii a č. bankového účtu, na ktorý sa má vrátiť platba. 
Usporiadateľ vynaloží všetku potrebnú starostlivosť, aby vrátenie prebehlo neodkladne, 
avšak najneskoršie do 14 dní od dátumu obdŕžania kompletnej žiadosti.

11. Usporiadateľ na želanie Účastníka vystaví daňový doklad – faktúru na základe údajov 
uvedených Účastníkom vo formulári pri registrácii. 

12. Účastník, ktorý sa registroval, ale z príčin na jeho strane, alebo z nezávislých príčin sa 
nemôže Konferencie zúčastniť, má nárok na určenie inej osoby, ktorá bude na Konferencii 
miesto neho. Za týmto účelom by mal Účastník predať vybratej osobe potvrdenie  
o registrácii a táto by mala toto potvrdenie predložiť pri registrácii priamo na Konferencii.

13. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za dôsledky pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu 
moc sa považuje udalosť, ktorá je mimo kontrolu Usporiadateľa, nedá sa predvídať, ktorá 
spôsobuje, že je konanie Konferencie nemožné alebo sa môže považovať za nemožné 
z dôvodu vyskytujúcich sa okolností. Vyššia moc to sú predovšetkým poveternostné 
podmienky, havárie alebo poruchy v činnosti zariadení dodávajúcich elektrickú energiu, 
teplo, svetlo, vojnové operácie alebo činnosť štátnych alebo samosprávnych orgánov  
v oblasti formulovania politiky, zákonov a predpisov, ktoré ovplyvňujú realizáciu záväzkov.
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III. Bezpečnosť a predpisy na udržanie poriadku

1. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za zabudnuté, stratené alebo ukradnuté  
v priebehu Konferencie veci. 

2. Účastníci majú povinnosť dodržiavať bezpečnostné pravidla, protipožiarne a BOPZ 
predpisy platné v objekte, v ktorom sa koná Konferencia.

3. Je zakázané:

a) vnášať na miesto konania akcie a používať počas trvania jej fotografické prístroje, 
kamery alebo iné zariadenia na zhotovovanie audio či video nahrávok,
b) privádzať zvieratá s výnimkou asistenčných psov,
c) vstupovať osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných, psychotropných 
alebo iných látok, ktorých pôsobenie má účinky ako v prípade hore uvedených,
d) vstupovať osobám, ktoré sa chovajú agresívne alebo iným spôsobom vytvárajúcim 
ohrozenie pre bezpečnosť ostatných Účastníkov Konferencie,
e) vstupovať osobám, ktoré by mali predmety alebo látky, ktorých prinášanie na 
Podujatie je zakázané na základe platných právnych predpisov,
f) vstupovať osobám, ktoré nemajú vstupenku.

4. Okrem prípadov opísaných v bode 3 hore môže Usporiadateľ a ním oprávnené 
osoby zakázať vstup na Konferenciu z bezpečnostných dôvodov alebo  z iných príčin 
vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

5. Osoby, ktorým - v prípadoch predpokladaných Poriadkom alebo platnými predpismi 
- bol zamietnutý vstup na Konferenciu alebo ktoré poli požiadané, aby z Konferencie 
odišli, alebo z nej boli vyvedené, nemajú právo na žiadne nároky vo vzťahu ku 
Usporiadateľovi, predovšetkým na nároky týkajúce sa vrátenia platby za vstupenku.
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IV. Ďalšie záležitostí

1. Podujatie môže byť filmované alebo fotené Usporiadateľom, s čím Účastník súhlasí  
a je si pri tom vedomý, že jeho obraz môže byť zverejnený predovšetkým na komunitnom 
kanáli Usporiadateľa, internetových stránkach látok, v rámci spoločenskej kampani 
Žijem uvedomele a v marketingových materiálov.

2. Registrácia sa rovná prenesení autorských práv na nahrávky a fotografie a súhlasu 
Účastníka s ich komerčným využitím a šírením. Hore uvedené ustanovenia sa týkajú 
prípadu, kedy bude Účastník nafilmovaný alebo nafotený počas účasti na Konferencii.

3. Svojou registráciou na Konferencii Účastník vyjadruje súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov Usporiadateľom a jeho obchodnými partnermi pre potreby 
Podujatia a komunikácie po Podujatiu, ako aj pre marketingové účely v súladu s 
pravidlami vyplývajúcimi zo všeobecne platných právnych predpisov, predovšetkým so 
zohľadnením Zákona o ochrane osobných údajov z dňa 10. mája 2018 (Z. z. z roku 2018 
pol. 1000) a Zákona z dňa 18. júla 2002 o poskytovaniu služieb elektronickou cestou 
(Z. z. z roku 2002, č. 144, pol. 1204 vrátanie neskorších zmien) Usporiadateľ prehlasuje 
Účastníkovi, že je Správcom bezpečnostných informácii a jeho databáza nahlásená 
Hlavnému inšpektorovi ochrany osobných údajov je podriadená Politike Bezpečnosti.

4. Vo veciach, ktoré nie sú určené v tomto Poriadku, platia predpisy Občianskeho zákonníku.





World Healthy Living Foundation 
ul. Topolowa 22
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