REGULAMIN KONFERENCJI INŻYNIERII
OPROGRAMOWANIA beIT’19
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT’19, zwanej dalej
Konferencją, jest Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowania, zwana dalej Organizatorem.
2. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2019 na Politechnice Gdańskiej.
§2
Głównym celem Konferencji jest propagowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami
i produktami, analizy, przywództwa i kompetencji miękkich w branży IT, a także narzędzi dla
jakości oprogramowania.
§3
Konferencja kierowana jest do osób posługujących się językiem polskim i/lub angielskim.
W programie Konferencji znajdą się wykłady i warsztaty prowadzone zarówno w języku
polskim, jak i angielskim.
§4
Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej
Konferencji http://konferencjabeit.pl/ oraz na profilu FB
https://www.facebook.com/konferencjabeit/
Warunki uczestnictwa
§5
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą
strony konferencji beIT: http://konferencjabeit.pl/
2. Wniesienie opłaty rejestracyjnej w przeciągu 3 dni od przesłania formularza.

§6
1. Po zakupie biletu, zwrot nie jest możliwy.
2. Wymiana Uczestnika na inną osobę jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym
terminie do 29.03.2019 r., a dane nowego Uczestnika muszą przed tą datą zostać
przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres beit@zarzadzanieit.com i
potwierdzone przez wiadomość zwrotną.

§7
1. Koszty biletów za uczestnictwo w Konferencji wynoszą:
1. W przypadku biletu ulgowego, uprawnionymi do korzystania są osoby poniżej
26 roku życia, posiadające ważną legitymację studencką – cena 69PLN
2. W przypadku biletu normalnego – cena 169PLN
UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
1. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje możliwość udziału w wybranych przy
rejestracji warsztatach organizowanych w ramach Konferencji.
2. Udział w wykładach jest darmowy.
3. Liczba biletów ulgowych jest ograniczona do 40.
4. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona – o przyjęciu na listę uczestników
warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator ma prawo do zmiany maksymalnej ilości miejsc na warsztaty.
6. Wykłady i warsztaty prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Podczas
rejestracji będzie wskazany język prowadzenia poszczególnych warsztatów.
7. Zmiana wyboru warsztatów możliwa jest w zależności od dostępności miejsc.
Organizator nie gwarantuje możliwości zamiany wybranego przy rejestracji warsztatu
na inny.
8. Opłatę za bilet należy przelać na rachunek bankowy Organizatora w terminie do 3 dni
od rejestracji.
9. Nieuiszczenie opłaty zgłoszeniowej we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem
Uczestnika z listy Uczestników konferencji.
10. Faktury VAT zostaną przesłane zainteresowanym Uczestnikom na wskazany adres email w terminie do 7 tygodni od momentu zaksięgowania opłaty za bilet.
§8
1.
2.
3.
4.

Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona.
Organizator udostępni do sprzedaży pulę 180 miejsc.
Organizator ma prawo do zmiany puli miejsc.
Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone w chwili wyczerpania puli dostępnych
miejsc.
§9

Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji:
1. Możliwość wzięcia udziału w wykładach, warsztatach i innych wydarzeniach
organizowanych w ramach Konferencji.
2. Dwie przerwy kawowe w dniu 13.04.2019 oraz dwie przerwy kawowe w dniu
14.04.2019.
3. Lunch w dniu 13.04.2019
4. Pizza party w dniu 14.04.2019
5. Imprezę integracyjną w dniu 13.04.2019

Organizator nie zapewnia:
1. Posiłków i atrakcji innych, niż przewidziane w programie Konferencji.
2. Noclegów.
3. Tłumaczenia wykładów, warsztatów i innych form prelekcji.
§10
1. Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku
Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie
w Internecie zdjęć wykonanych podczas Konferencji. Uczestnicy nie otrzymują
wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych
materiałów.
Przebieg konferencji
§11
1. Rejestracja Uczestników Konferencji odbędzie się na Politechnice Gdańskiej,
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, przy ul. Gabriela Narutowicza
11/12, 80-980 Gdańsk
1. 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 15:30-16:30
2. 13 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00-9:30
2. Konferencja odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-980 Gdańsk
3. Impreza integracyjna odbędzie się w dniu 13.04.2019 w godzinach 20:00-24:00
4. Dokładne informacje organizacyjne zostaną podane w terminie późniejszym, nie
później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem Konferencji.
§12
Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej
Konferencji http://konferencjabeit.pl/
Postanowienia końcowe
§13
1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu,
a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste oraz majątkowe, które
mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w tym m.in.
adresów mailowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją
Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133
poz. 883).
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w
szczególności danych kontaktowych.

6. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji,
w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być
prowadzona wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
7. Na terenie organizowanej Konferencji obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu.

