
Warszawa, dn. 8 maja 2019 r. 
 
 
 

Regulamin warsztatów CyberSec Workshop 1.0 
 

§1. Warunki udziału w Warsztacie 

1. Organizatorem wydarzenia “CyberSec Workshop 1.0” (dalej zwanym Warsztatem)        
jest Fundacja Carrots z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, zwana dalej            
Organizatorem. 

2. Strona internetowa Organizatora to https://gocarrots.org. 
3. Partnerem Warsztatu i Administratorem danych uczestników jest firma Accenture,         

Sienna 39, 00-121 Warszawa, NIP: 5260015900.  
4. Warsztat odbywa się w dniach 25-26 maja 2019 r. w Warszawie, dokładny adres             

zostanie przekazany Uczestniczkom i Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w         
szkoleniu. 

5. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający        
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień        
regulaminu obiektu i Regulaminu Warsztatu. 

6. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych mentorów. 
7. Na Warsztat należy przyjść z własnym laptopem. 
8. Uczestniczką/Uczestnikiem Warsztatu jest każda osoba, która prawidłowo wypełni        

formularz rejestracyjny (do 19 maja 2019), zaakceptuje niniejszy Regulamin, otrzyma          
informację o zakwalifikowaniu się na Warsztat i w terminie do 21 maja 2019 r. do               
godz. 12 potwierdzi swoje uczestnictwo w Warsztacie poprzez opłacenie biletu.          
Osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane o możliwości udziału w warsztacie           
21 maja 2019 po godz. 12 - w przypadku zapisów będzie obowiązywała kolejność             
wykupienia biletu. 

9. Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 30 osób. 
10. Bilety w cenie 50 zł obejmują dwudniowy udział w warsztatach z wyżywieniem.            

Osoby zakwalifikowane otrzymają link do portalu Evenea oraz hasło dostępu.          
Uwaga: udostępnianie dostępu osobom trzecim jest zabronione. Jeśli bilet zostanie          
wykupiony przez osobę, która nie znajduje się na liście osób zakwalifikowanych lub            
rezerwowej (po 21 maja godz. 12), to osoba ta zostanie usunięta z listy uczestników.  

11. Całkowity dochód z biletów zostanie przekazany na działania statutowe Fundacji          
Carrots. 

12. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż przewidziana w pkt. 8 regulaminu,           
Uczestniczki i Uczestnicy warsztatu zostaną wybrani przez Organizatora i Partnera          
na podstawie udzielonych odpowiedzi w formularzu zgłoszeniowym. 

13. Uczestniczka/Uczestnik biorąca/-y udział w Warsztacie bierze pełną       
odpowiedzialność prawną i finansową za swoje czyny. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie wydarzenia.           
Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych        
zmianach w Regulaminie. 

http://gocarrots.org/
http://gocarrots.org/


§2. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione         
przez Uczestnika podczas Warsztatu. 

2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa         
polskiego. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem          
bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów           
o postępowaniu cywilnym. 

4. W przypadku, gdy Warsztat nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od           
Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu          
jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Warsztacie. 

5. Organizator ustala program Hackathonu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian           
także w dniu, w którym odbywa się Warsztat, w tym ma prawo do zmian rozkładu               
czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie         
Organizator poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej. 

6. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych        
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe       
informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego       
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia        
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na             
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,      
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona        
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie        
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).       
Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego         
rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem      
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

7. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 8 maja 2019 r.  
8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, a także w siedzibie           

Organizatora. 
9. Aktualna wersja Regulaminu jest możliwa do pobrania także w formacie PDF pod            

adresem: gocarrots.org 
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