REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYKŁADACH ABD / AKADEMIA BUDOWY DOMU
www.akademiabudowydomu.pl

§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizowane Wykłady mają charakter stacjonarny lub przekazywane są
elektronicznie za pośrednictwem wysyłki e-mail w postaci filmów oraz prelekcji.
Wykłady to inicjatywa, która ma na celu przedstawienie i przybliżenie inwestycyjnego
procesu budowlanego i wszelkich aspektów z nim związanych w sposób praktyczny
i obiektywny.
2. Informacje o tematach, terminach i miejscu Wykładów zamieszczane są na stronie
internetowej www.akademiabudowydomu.pl .
3. Organizatorzy Wykładów i Wykładowcy - Organizator: D.M.P. spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz D.M.P. PROJECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wykłady ABD/ Akademia Budowy Domu prowadzą Wykładowcy: biegli, architekci,
projektanci konstrukcji, urbaniści, kierownicy budów, generalni wykonawcy,
inwestorzy zastępczy projektanci branżowi, prawnicy, doradcy finansowi - osoby
zajmujące się praktyczną organizacją budowlanego procesu inwestycyjnego.
Wykłady prowadzone są w sposób niezależny, bez promocji konkretnych produktów
czy ofert.
4. Słuchaczami wykładu mogą być wszystkie osoby zainteresowane danym tematem,
o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizator nie podejmie
decyzji o ograniczeniu możliwości wstępu na Wykład.
5. Słuchacze nie mają prawa do nagrywania i rozpowszechniania wykładów bez
oddzielnej zgody pisemnej Organizatora.

§2
Zasady uczestnictwa w Wykładach otwartych
1. Wykłady mają charakter otwarty, a udział w nich jest płatny. Organizator ogranicza
liczbę słuchaczy poprzez wprowadzenie obowiązkowej rejestracji internetowej
i sprzedaży wejściówek i/lub wydawanie wejściówek w miejscu Wykładów na pół
godziny przed ich rozpoczęciem.

2.

O przyjęciu na Wykład decyduje dokonana opłata, chyba że Organizator postanowi
inaczej. W przypadku wyczerpania ilości miejsc organizator może odmówić przyjęcia
kolejnych słuchaczy.

3. Osoby uczestniczące w wykładzie otwartym akceptują ustalone reguły przebiegu
wykładu oraz jego program, określony przez Organizatora i zamieszczony na
stronie www. akademiabudowydomu.pl w terminach podanych na tej stronie oraz nie
będą wpływać na jego zmianę, w tym zakłócać przebiegu Wykładu.
4. Osoby uczestniczące w Wykładzie potwierdzą u Organizatora zakup wejściówki
przed rozpoczęciem uczestnictwa w Wykładach.
5. Osoba uczestnicząca która zapłaciła za wejściówkę, a nie brała udziału w
Wykładach nie będzie domagała się zwrotu dokonanej wpłaty.

§3
Zasady sprzedaży i przekazywania wykładów udostępnianych na nośnikach

1. Organizatorzy Wykładów mogą dostarczać zamiennie do wykładów stacjonarnych
wykłady na nośnikach w formie elektronicznej.
2. Wykład w formie elektronicznej przekazany w formie filmu czy notatki głosowej
nabywcy nie może być przez Nabywcę zamieszczany na portalach internetowych.
3. Wykład w formie elektronicznej może być odtwarzany przez Nabywcę bez prawa
dalszej dystrybucji lub redystrybucji.
4. Wykład na nośniku za pośrednictwem poczty e-mail zostanie udostępniony przez
Organizatora w terminie do 30 dni roboczych.
5. Nabywca wykładu dostarczonego na nośniku nie będzie wykorzystywał wykładu w
celach komercyjnych, ani też nie będzie wykorzystywał części wykładów do
prowadzenia prezentacji czy szkoleń.
6. Słuchacze nie mają prawa do nagrywania i rozpowszechniania wykładów bez
oddzielnej zgody pisemnej Organizatora.
7. Potencjalne naruszenie przez Nabywcę wymienionych zastrzeżeń może być
traktowane przez Organizatora jako naruszenie praw autorskich oraz praw do
dystrybucji dostarczonych materiałów.

§4
Postanowienia końcowe

1. Organizator planuje transmitować fragmenty spotkania na żywo za pomocą live
video streamingu poprzez profil na portalu Facebook oraz inne kanały promocyjne,
zapisu audio video oraz fotograficznego dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i
sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej
www.akademiabudowydomu.pl i innych stronach internetowych z informacją o
spotkaniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej
www.akademiabudowydomu.pl i innych stronach internetowych).
Organizator bierze pod uwagę korzystanie i rozpowszechnianie wypowiedzi
własnych uczestników spotkań.
2. Wzięcie udziału w wykładzie lub dokonanie zakupu wykładu na nośniku jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Na utrwalenie lub publikację
wypowiedzi własnych, uczestników - uczestnik wyraża zgodę.
3. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej
www.akademiabudowydomu.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.
4. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej
www.akademiabudowydomu.pl
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione
podczas organizowanych wykładów. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać
zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu,
w którym organizowane jest spotkanie oraz do stosowania się w tym zakresie do
poleceń wydawanych przez Organizatora i Właściciela obiektu.
6.

Koszt pobytu i przejazdu na spotkanie uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

7. Zabronione jest wejście na spotkanie:
a. z bronią oraz przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne,
b. z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi,
c. ze zwierzętami .
8. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który
mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz organizatorów,
zakłócić porządek spotkania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w
miejscach publicznych.
9.

Dopuszcza się możliwość działań komercyjnych w postaci promocji produktów,
materiałów i usług w przerwach pomiędzy wykładami w specjalnie wyznaczonej
przestrzeni promocyjnej poza salą wykładową.

10. W przypadku odwołania Wykładów z winy Organizatora koszt zakupu wejściówki
zostanie zwrócony w wysokości odpowiadającej cenie nabycia wejściówki.

11. W przypadku klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych, epidemii, zaleceń rządowych
Organizator ma prawo do przełożenia terminu Wykładów, zorganizowania Wykładów
w trybie online, przekazania wykładów na nośnikach w formie elektronicznej.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy KC,KK i inne właściwe przepisy prawa.

Wszelkie uwagi i zapytania do Organizatora prosimy przekazywać poprzez kontakt
email: abd@akademiabudowydomu.pl

