Regulamin dla Uczestników Europejskiego Forum Rolniczego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Europejskiego Forum Rolniczego.
1.2. Organizator - Spółka Agro Promotion jest na podstawie umowy z Fundacją "Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej" - Counterpart Fund w Warszawie w pełni uprawniona, zgodnie z
posiadanymi dokumentami i przepisami prawa do koordynacji i organizowania Europejskiego
Forum Rolniczego.
1.3. Niniejszy Regulamin dotyczy Uczestników Europejskiego Forum Rolniczego, które odbędzie się
23-24.03.2018 w G2Arena – Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Jasionce koło
Rzeszowa.

2. Warunki udziału

2.1. Warunkiem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Europejskim Forum Rolniczym jest rejestracja
online na stronie http://www.forum-jasionka.pl lub wypełnienie formularza rejestracyjnego
w punktach rejestracyjnych w wybranym dniu Forum.
2.2. Rejestracja online odbywa się w terminie od 01.03.2018 do ostatniego dnia Forum.

2.3. Rejestracja Uczestników w punktach rejestracyjnych odbywa się w godzinach wskazanych
przez Organizatora.
2.4. Zgłoszenie uczestnictwa zostaje potwierdzone przez Organizatora w formie elektronicznej –
za pomocą wiadomości e-mail lub w punktach rejestracyjnych w G2Arena.

2.5. Uczestnik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzach rejestracyjnych.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia uczestnika lub cofnięcia zgody na
udział Uczestnika w Forum w przypadku podania nieprawdziwych danych, rażącego łamania
przepisów porządkowych obiektu oraz niniejszego Regulaminu.
2.7. Uczestnik nie będzie zgłaszać roszczeń z tego tytułu.

2.8. Liczba miejsc w Forum, Debatach i Panelach Dyskusyjnych jest ograniczona. Po wyczerpaniu
limitu miejsc rejestracja na wydarzenia będzie niemożliwa – decyduje kolejność zgłoszeń.

2.9. Organizator przygotuje odpowiednie identyfikatory dla uczestników Forum, upoważniające
do wstępu na teren G2 Arena i udziału w wydarzeniach Forum w godzinach trwania Forum.
Żadne inne formy identyfikacji uczestnika nie będą respektowane. Uczestnik Forum jest
zobowiązany do okazania swojego identyfikatora na żądanie ochrony, Organizatora lub
pracowników w punktach rejestracji lub na terenie G2 Arena.
2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i filmów z Europejskiego Forum
Rolniczego na potrzebę kampanii promocyjnej bieżącej i kolejnych edycji Forum. Organizator
może publikować wskazane materiały po zakończeniu Europejskiego Forum Rolniczego bez
jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich.

3. Bezpieczeństwo

3.1 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów PPOŻ i BHP, a także wszelkich
norm bezpieczeństwa i zasad porządkowych wyznaczonych przez Organizatora Forum oraz
Operatora – G2 Arenę Centrum Wystawienniczo- Kongresowe.
3.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wyrządzone w mieniu
Uczestnika z winy osób trzecich.
3.3 Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w mieniu Organizatora lub
w mieniu osób trzecich w wyniku swoich działań.

3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne towary, przedmioty wniesione lub
pozostawione przez Uczestnika w związku z udziałem w Forum.

3.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wyrządzone
osobom trzecim z winy Uczestnika.

3.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wyrządzone Uczestnikowi
spowodowane przez siły wyższe, niezależne od Organizatora.

4. Reklamacje
4.1 Wszelkie reklamacje od Uczestników należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej pod
rygorem nieważności najpóźniej w ostatnim dniu Forum. Po tym terminie reklamacje nie będą
rozpatrywane.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Postanowienie niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Forum.
5.2 Dokonując zgłoszenia udziału w Forum, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowień
niniejszego Regulaminu.
5.3 Ewentualne spory wynikłe między Organizatorem, a Uczestnikiem Forum rozstrzygane będą na
drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
5.4 W kwestiach nieunormowanych Regulaminem Europejskiego Forum Rolniczego mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

