
  

REGULMIN KONFERENCJI FORUM G2 

obowiązujący od dnia 18 sierpnia 2020 r. 

 

§ 1 Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie Konferencji występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je 

rozumieć w sposób następujący: 

Bilet – dokument uprawniający do uczestniczenia w Forum G2, przy czym w zależności od 

wybranego pakietu bilety dzielą się na: Bilet Standard, Bilet Networking, Bilet VIP. Bilety w wersji 

elektronicznej (w formacie pdf) są tożsame z biletami w formie dokumentu; 

Konferencja, Forum G2 – Wydarzenie organizowane przez Organizatora pod nazwą Forum G2 

– Gospodarka i Geopolityka, którego celem jest popularyzacja najważniejszych zagadnień 

związanych z gospodarką i inspirowanie nowymi możliwościami biznesowymi związanymi z 

rozwojem technologii, odbywające się według ścisłego programu; 

Materiały – Wszelkiego rodzaju nośniki informacji bez względu na sposób zapisania na nich 

jakichkolwiek treści w szczególności takie jak pomoce naukowe, dokumenty, wykresy, filmy, 

animacje, prezentacje, broszury, ulotki dotyczące tematu prowadzonego przez Prelegenta 

wykładu / warsztatu, które zostaną opublikowane i rozpowszechnione przez Prelegenta w czasie 

jego wystąpienia na Konferencji; 

Organizator – Stowarzyszenie Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 317A, kod pocztowy: 50-020 Wrocław, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000843682, NIP: 8971879476, REGON: 386203698, tel.: +48 71 75 75 423; email: 

kontakt@isg2.org; 

Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej uczestnicząca w Forum G2 po uprzedniej rejestracji zgłoszenia udziału w 

Forum G2 oraz zakupie Biletu; 

Prelegent – Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zawarcia z Organizatorem umowy 

zlecenia, przedmiotem której jest wygłoszenie w czasie Konferencji wykładu lub zorganizowanie 

w czasie Konferencji warsztatów. W zakresie, w którym niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej 

do Prelegentów zastosowanie znajdują w sposób analogiczny wszystkie postanowienia dotyczące 

Uczestników. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem konferencji Forum G2 - Gospodarka i Geopolityka, 

określającym szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. 

2. Konferencja rozpocznie się w dniu 28 września 2020 r., o godzinie 10:00 od rejestracji 

Uczestników i potrwa do godziny 18:00 w Centrum konferencyjno – eventowym Stadion 

Wrocław we Wrocławiu, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław. Szczegółowy harmonogram 

Forum G2 wraz z jej programem oraz listą Prelegentów znajduje się na stronie internetowej 

Organizatora, pod adresem: https://forumg2.com/.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji z przyczyn od niego 

niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania 

ze strony Organizatora. 

4. Głównym celem Konferencji jest popularyzacja najważniejszych zagadnień związanych z 

gospodarką i inspirowanie nowymi możliwościami biznesowymi związanymi z rozwojem 
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technologii oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z tematyką 

konferencji. 

5. Wszystkie ważne informacje dotyczące Forum G2, ewentualne zawiadomienia o zmianach 

niniejszego Regulaminu, publikowane będą na stronie konferencji https://forumg2.com/ 

oraz na profilu na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/events/s/forum-g2-

wroc%C5%82aw-2020/822927998169955/?ti=cl.  

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu Sprzedaży 

Biletów i obowiązują wszystkich Uczestników. 

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnej stronie 

internetowej Organizatora. 

 

§ 3 Zasady uczestnictwa i rezygnacji  

1. Warunkiem uczestnictwa w Forum G2 jest rejestracja udziału w Forum G2 oraz zakup i 

opłacenie wybranego rodzaju Biletu. Warunki uczestnictwa oraz zasady rezygnacji z 

uczestnictwa zostały opisane w Regulaminie sprzedaży Biletów.  

 

§ 4 Zasady postępowania w związku z obowiązującym stanem epidemii 

1. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. 

stanem epidemii w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2 Uczestnik Forum G2 jest 

zobowiązany do stosowania w trakcie Konferencji przepisów i wytycznych odpowiednich 

służb w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 

dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1356), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

2. Rejestrując się na Forum G2 Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział 

w Konferencji oznacza przebywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co w 

konsekwencji stwarza możliwość rozprzestrzeniania się i narażenia Uczestnika na 

zarażenie m.in. wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym Uczestnik biorąc udział w Forum 

G2 akceptuje powyższe ryzyko. W związku z powyższym ryzykiem Organizator zapewni 

Uczestnikom w trakcie Konferencji środki bezpieczeństwa wskazane przed adekwatne 

służby oraz obecność lekarzy. 

3. Rejestrując się na Forum G2 uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych 

osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym odpowiednim służbom w 

szczególności służbom sanitarnym. Zgoda jest dobrowolna jednak niezbędna do wzięcia 

udziału w Konferencji. Uczestnik przyjmuje również do wiadomości, że może być poddany 

pomiarowi temperatury i weryfikacji stanu zdrowia. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania co najmniej 1,5 metra odległości od drugiej 

osoby oraz stosowania przez cały czas trwania Forum G2, również w trakcie paneli 

dyskusyjnych i wydarzeń towarzyszących, środków ochrony osobistej - maseczek lub 

przyłbic. Ponadto, przed wejściem na teren Centrum konferencyjno – eventowego Stadion 

Wrocław we Wrocławiu, wszystkich Uczestników obowiązuje dezynfekcja dłoni wodą z 

mydłem lub środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

 

§ 5 Ograniczenia i zakazy 
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1. W czasie Konferencji obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do 

tego wyznaczonych. Ponadto, w czasie Konferencji obowiązuje zakaz spożywania 

substancji psychoaktywnych w tym w szczególności narkotyków, dopalaczy etc. 

2. Osoby biorące udział Konferencji nie mogą na teren Konferencji wnosić przedmiotów 

niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej lub białej oraz innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych czy 

substancji łatwopalnych. 

3. Organizator lub osoby działające w jego imieniu, w tym w szczególności ochrona, 

uprawnione są odmówić wstępu na teren Konferencji posiadaczom Biletów lub wyprosić 

z Konferencji Uczestników, którzy nie będą stosowali się postanowień zawartych w 

Regulaminie. 

 

§ 6 Wizerunek i dane osobowe 

1. Konferencja w tym organizowane w jej ramach wykłady i warsztaty, a w szczególności 

wypowiedzi wszystkich biorących udział w Konferencji Prelegentów będą rejestrowane 

przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie formie fotografii oraz nagrań 

audio-wideo. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania 

wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów. 

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora znajdują się w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych, umieszczonej na stronie internetowej Organizatora.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Regulaminu Sprzedaży Biletów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania interpretacji niniejszego Regulaminu, 

a także do wydawania instrukcji dodatkowych. 

3. Uczestnik otrzymuje m.in. imienny identyfikator, który uprawnia do poruszania się na 

terenie Centrum konferencyjno – eventowego Stadion Wrocław. Uczestnik zobowiązany 

jest do posiadania przekazanego mu identyfikatora Forum G2 przez cały czas pobytu w 

obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe Konferencji i każdorazowo 

zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe Uczestników, 

które mogą wystąpić w związku z Konferencją. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez 

uczestnika w Forum G2 z powodów niezależnych od Organizatora.  

6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Forum G2, oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych 

oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

https://forumg2.com/. 


