Regulamin
udziału w wydarzeniu Design talks Business Training | EcoDesign organizowanego
przez PPNT Gdynia | Centrum Designu
§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu online Design talks Business Training |
EcoDesign organizowanego przez PPNT Gdynia | Centrum Designu, jednostkę budżetową
Gminy Miasta Gdynia, z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 PPNT Gdynia – Centrum
Designu, zwany dalszej części umowy Organizatorem.
2. Celem wydarzenia organizowanego przez Organizatora jest rozwijanie umiejętności
projektowania, przekształcania oraz realizowania projektów z zakresu współczesnych form
designu oraz wsparcie, promocja i rozwój sektorów kreatywnych.
§2
Zasady uczestnictwa w wydarzeniu
1. Na wydarzenie organizowane przez PPNT Gdynia | Centrum Designu obowiązują zapisy.
2. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną tematyką, w
tym studentów, absolwentów, doktorantów, freelancerów, przedsiębiorców i osoby związane z
sektorem kreatywnym.
3. Na udział w wydarzeniu obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie centrumdesignu.gdynia.pl.
4. Osoba rejestrująca się na wydarzenia otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników
lub wpisania na listę rezerwową, w przypadku gdy liczba chętnych jest większa niż liczba
dostępnych miejsc.
5. W wypadku ograniczonej ilości miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wyboru
uczestników na podstawie przesłanych formularzy.
6. Wybór uczestników w wypadku większej ilości aplikacji niż miejsc nastąpi na podstawie
informacji i odpowiedzi przesłanych w formularzu, tak aby grupa warsztatowa cechowała się
podobnym poziomem wiedzy i umiejętności.
7. O zakwalifikowaniu się bądź nie, uczestnicy zostaną poinformowaniu osobnym mailem, który
zostanie wysłany po zamknięciu rejestracji i ocenie nadesłanych formularzy.
8. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem wydarzenia, Organizator zwróci się do osób
wpisanych na listę uczestników, z prośbą o potwierdzenie udziału w wydarzeniu. Brak
potwierdzenia może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia bez podania przyczyny.
Informacja o zmianie terminu zostanie wysłana drogą mailową na adres wskazany przez
Uczestnika podczas rejestracji.
10.Uczestnik zobowiązany jest do:
 zachowania się w sposób respektujący zasady tzw. Netykiety, tj. zakaz pisania
wulgaryzmów, zakaz spamowania na czacie wydarzenia oraz wysyłania linków
niezwiązanych w żaden sposób z wydarzeniem i jego tematyką, zakaz prowokowania
innych uczestników i kłótni, zakaz nadużywania interpunkcji oraz wielkich liter, zakaz

floodingu, czyli wysyłania tych samych wiadomości w krótkim odstępie czasowym, zakaz
wygłaszania poglądów o podłożu rasistowskim, ksenofobicznym lub takim, które w
jakikolwiek sposób atakują grupy mniejszości oraz obraźliwych komentarzy powiązanych
z tematyką płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności,
wyglądu, rasy, wyznania oraz takich, które mogłyby obrazić pozostałych uczestników
wydarzenia,
 stosowania się do poleceń Organizatora i moderatora wydarzenia,
 zgłoszenia użytkowników, który w sposób jawny naruszają regulamin do Moderatora lub
Organizatora wydarzenia, niezależnie od tego, czy nękanie dotyczy bezpośrednio
zgłaszającego czy innych użytkowników,
11.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzenia Uczestnika, zachowującego się
w sposób, który:
 zakłóca porządek i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania opisane w
poprzednim punkcie,
 narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym Uczestnikom w odbiorze
wydarzenia.
12.Uczestnik zobowiązuję się do bezpłatnego przeniesienia na Organizatora majątkowe prawa
autorskie w tym również prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie zależnych praw
autorskich, o których mowa w art. 2 i art. 46 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy o prawach
autorskich i pokrewnych z 1994 r. do efektów prac stworzonych w czasie wydarzenia, może
obejmować to formę aktywnego uczestnictwa w warsztatach oraz komentowania wykładów
na forum publicznym.
13.Uczestnik wyraża zgodę, że prawa autorskie do wszelkich przeróbek i adaptacji (w tym prawo
do korzystania z nich i dysponowania nimi) będą stanowiły wyłączną własność Organizatora
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z 1994 r.
14.Na żądanie Organizatora przeniesienie praw opisanych w ust. 12, 13 oraz 15 i 16 Uczestnik
potwierdzi pisemnie (umowa). Do czasu pisemnego potwierdzenia Organizator ma prawo
korzystać ze wspomnianych praw na zasadach jakie przysługują właścicielowi.
15.Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania powstałych podczas Wydarzenia utworów,
materiałów w wersjach roboczych, plików 3D, plików zdjęciowych oraz tekstowych, publikacji
nagrań wideo z wydarzenia online oraz udostępnia ich w formie podcastów oraz niezależnie
od formy ich utrwalenia, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą
zakończenia wydarzenia.
16.W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z utworem
będącym wynikiem pracy podczas wydarzeń, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci
odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
17.Bez uszczerbku dla praw organizatora uczestnik może publicznie powoływać się oraz
prezentować dzieła stworzone podczas wydarzeń w sposób nieograniczony terytorialnie i
czasowo.

§3
Rezygnacja
1. Można złożyć bezkosztową rezygnację z udziału wydarzeniu.
2. Uczestnik ma prawo, żeby odstąpić swój bilet osobie trzeciej, po uprzednim
poinformowaniu o takim zamiarze Organizatora pod adresem mailowym:
e.chudecka@ppnt.gdynia.pl, najpóźniej na tydzień przed planowanym wydarzeniem.
§4
Odpowiedzialność i odszkodowanie
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za szkodę:
utratę, ubytek, uszkodzenie sprzętu, odzieży oraz innych przedmiotów należących do
Uczestnika.
2. W przypadku bezprawnego wykorzystania przez Uczestnika praw, zobowiązany jest on do
zapłaty na rzecz Organizatora za bezumowne korzystanie z prawa, a także niezależnie ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy Organizator wskutek takiego działania
poniesie straty. W szczególności dotyczy to: udostępniania treści należących lub
udostępnianych przez Organizatora, bez podawania odnośników do źródeł Organizatora lub
zgody Organizatora.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłę wyższą
stanowią w szczególności: awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, przerwy w dostawach Internetu.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.centrumdesignu.gdynia.pl
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2020r.

