Zasady Konferencji
„Ciemna Strona UX #3 – Break the Rules”
I.
Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem Konferencji Ciemna Strona UX #3 - Break the Rules (zwanej dalej
Konferencją) jest Koło Naukowe ITberries (zwane dalej Organizatorem), działające przy
Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
2.
Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2017 roku w Inkubatorze Innowacji Hub:raum Kraków, mieszczącym się pod adresem: 22-332 Kraków
ul. Przemysłowej 12, w godzinach 18:00 – 21:00 w dniu 31 marca oraz w godzinach
8:00-19:00 w dniu 1 kwietnia 2017.
3.
Celem Konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu User Experience wśród
osób uczestniczących w Konferencji (zwanych dalej Uczestnikami) oraz zwrócenie
uwagi, że w każdej dziedzinie wiedzy można łamać narzucone reguły i zasady aby powstawały nowe, innowacyjne połączenia wiedzy humanistycznej z nowoczesnymi technologiami.
4.
W ramach Konferencji, Uczestnicy będą mieli możliwość uczestnictwa
w warsztatach, w dniu 31 marca 2017 oraz warsztatach i prelekcjach w dniu
1 kwietnia 2017.
5.
Aktualne informacje, dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej
pod adresem: www.ciemnastronaux.pl oraz na fanpage portalu społecznościowego
Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/events/1674132756223556/.
II.
Zasady i warunki uczestnictwa
1.
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy we własnym zakresie
pokrywają koszty dojazdu, powrotu oraz ewentualnego noclegu.
2.
Liczba uczestników prelekcji jest nieograniczona.
3.
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona oraz uzależniona od szybkości
zapisów. Liczy się czas zapisu. Pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach mają Uczestnicy, którzy zapisali się jako pierwsi.
4.
Rejestracja na warsztaty odbywać się będzie za pośrednictwem formularza www.eventbrite.com zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/events/1674132756223556/.
5.
Informacje o wynikach zapisów na warsztaty zostaną wysłane mailowo
do zgłaszających chęć uczestnictwa.
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6.
Osoby, którym nie uda się zapisać na warsztaty będą mogły w nich uczestniczyć
pod warunkiem dostępności miejsc oraz za zgodą osoby prowadzącej warsztaty.
7.
Uczestnicy warsztatów mogą zrezygnować z udziału w nich, po wcześniejszym
poinformowaniu o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@itberries.pl lub za pośrednictwem wydarzenia na portalu społeczności owym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/events/1674132756223556/
8.
Program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej: www.ciemnastronaux.pl oraz wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem:
https://www.facebook.com/events/1674132756223556/
9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub
skradzione podczas Konferencji.
10.
Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad.
11.
Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
i Ppoż., obowiązujących na terenie obiektu, gdzie odbywać się będzie Konferencja, tj.
Inkubator Innowacji Hub:raum, 33-332 Kraków, ul. Przemysłowa 12.
III.
Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
1.
Biorąc udział w Konferencji, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie na zdjęciach
oraz nagraniach wideo oraz rozpowszechnianie na zdjęciach i nagraniach swojego wizerunku jako uczestnik Konferencji, w materiałach związanych z Konferencją.
IV.
Postanowienia końcowe
1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
Konferencji jest Organizator. Dane przetwarzane są w celach organizacyjnych, związanych z Konferencją i nie są udostępniane podmiotom trzecim. Uczestnik posiada prawo
do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z
żądaniem usunięcia danych przez Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak konieczne, by wziąć udział w Konferencji.
2.
Zasady udostępnione są Uczestnikom nieodpłatnie na stronie internetowej, pod
adresem: www.ciemnastronaux.pl, w sposób, który umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Zasad.
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