Warunki uczestnictwa w warsztatach

Xopero Technical Professional 2019
I. Informacje ogólne
1. Warsztaty Xopero Technical Professional 2019 (dalej: „warsztaty”) organizowane przez Xopero
Software S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: „Organizator”) są kierowane do
resellerów, czyli przedsiębiorców oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu IT,
dostawców rozwiązań IT, MSP, service providerów oraz administratorów IT świadczącym
swoje usługi klientom końcowym.
2. Organizator nie przewiduje możliwości udziału w warsztatach indywidualnych osób fizycznych
nie prowadzących działalności gospodarczej.
3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Oznacza to, że uczestnik nie ponosi kosztów związanych
z udziałem w szkoleniu. Uwaga: wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem
– względnie opłatą parkingową - ponoszą uczestnicy warsztatów we własnym zakresie.
II. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach dokonuje się przez wypełnienie zgłoszenia
online na stronie internetowej Xopero Technical Professional 2019
(https://lp.xopero.com/xtp-warsztaty2019).
2. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel Organizatora w ciągu następnych 5 dni roboczych
skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w szkoleniu
oraz potwierdzenia rejestracji na warsztaty w wybranym terminie oraz mieście.
3. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na adres e-mail podany w formularzu
rejestracyjnym.
4. Liczba miejsc na warsztatach może być ograniczona. W takim przypadku decydująca jest
kolejność zgłoszeń.
5. Uczestnik udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu
zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, a następnie
kontaktów w ciągu następnego 1 roku po zakończeniu warsztatów, w związku z nimi.
6. Zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych przez Organizatora uregulowane są
odrębnymi dokumentami, znajdującymi się na stronie internetowej Organizatora.
III. Rezygnacja
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych warsztatach bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 3 dni robocze
przed dniem rozpoczęcia warsztatów.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed
dniem rozpoczęcia uczestnik ponosi 50% kosztów związanych z przygotowaniem stanowiska
szkoleniowego w wysokości 350 zł + VAT na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu
danych warsztatów. Zapłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
VAT.
3. Jeśli uczestnik nie zgłosi rezygnacji z udziału w warsztatach i nie stawi się na wybranych
warsztatach, ponosi 100% kosztów związanych z przygotowaniem stanowiska szkoleniowego

w wysokości 700 zł + VAT na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu danych
warsztatów. Zapłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
4. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez
Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT
IV. Uwagi organizacyjne
1. W ramach udziału w warsztatach każdy uczestnik ma zagwarantowane:
a. dedykowane stanowisko szkoleniowe,
b. odpowiednie materiały szkoleniowe (prezentacja),
c. w trakcie przerw: kawę, herbatę oraz drobny słodki poczęstunek,
d. świadectwo uczestnictwa w warsztatach w wersji online ważne przez rok.
2. Uczestnikom warsztatów nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie
warsztatów, chyba że Organizator wyrazi uprzednią zgodę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub odmowy ich
przeprowadzenia, , w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi,
technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania
szkolenia organizator poinformuje uczestników w najkrótszym możliwym terminie. W takim
przypadku osobom zgłoszonym do udziału w danych warsztatach nie przysługują żadne
roszczenia względem Organizatora.
4. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika warsztatów oświadcza, iż zapoznał się z treścią
niniejszych warunków i akceptuje jego postanowienia.
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