REGULAMIN EVENTU
1. Przedmiot Regulaminu
a. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu (Event). Jeżeli
warunki uczestnictwa zostaną określone także w innych dokumentach np. w opisie Eventu,
regulaminie obiektu, formularzu zgłoszeniowym lub zleceniu usług związanych z Eventem,
Regulamin uzupełni te dokumenty i znajdzie zastosowanie w zakresie w nich
nieuregulowanym.
b. Organizatorem wydarzenia jest podmiot wskazany w opisie Eventu lub formularzu
zgłoszeniowym (Organizator).
c. Regulamin ma zastosowanie do Eventów typu kongres, konferencja, zjazd, turniej, spotkanie,
sympozjum, konwencja, forum, szkolenie, wystawa, targi, bal, bankiet, koncert lub inne
wydarzenie sportowe, kulturalne lub artystyczne - dla których Organizator zastrzegł
akceptację niniejszego Regulaminu lub udostępnił go w związku z danym Eventem w sposób
umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W razie wątpliwości
akceptację Regulaminu wyraża się także poprzez sam udział w Evencie.
d. Jeżeli z Regulaminu nie wynika nic innego, wiąże on wszystkich uczestników Eventu tj. osoby,
które dokonują rejestracji na Event, w tym w cudzym imieniu lub jako przedstawiciele
instytucji lub firmy lub które faktycznie uczestniczą w Evencie w charakterze odwiedzających,
widzów, gości, wystawców, partnerów, sponsorów, moderatorów, prelegentów lub ich
przedstawicieli (Uczestnik). W razie wątpliwości za Uczestnika uznaje się każdą osobę, która
wyraziła wolę wejścia na teren obiektu, w którym odbywa się Event i która została na ten
teren wpuszczona.
e. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, chyba że Organizator udzieli
indywidualnej zgody na uczestnictwo także innym osobom. W przypadku umożliwienia
uczestnictwa w Evencie osobie poniżej 13 roku życia, za przestrzeganie przez nią warunków
Regulaminu odpowiada jej prawny opiekun.
f. W przypadku nabycia prawa do udziału w Evencie za pośrednictwem innych podmiotów, w
tym serwisów zajmujących się dystrybucją biletów, Uczestnika wiążą także warunki nabycia
wskazane przez te podmioty.
2. Rejestracja i uczestnictwo w Evencie
a. Warunkiem uczestnictwa w Evencie jest rejestracja danej osoby przez formularz zgłoszeniowy
przekazany Organizatorowi za pośrednictwem systemu rejestracyjnego on-line lub w inny
sposób określony przez Organizatora. W przypadku Eventów odpłatnych, warunkiem
uczestnictwa będzie - zamiast lub obok rejestracji - wniesienie odpowiedniej opłaty lub
okazanie biletu wstępu.
b. Organizator określa w formularzu zgłoszeniowym lub w inny sposób, wymagania i dane
Uczestnika konieczne do rejestracji na dany Event, nabycia prawa uczestnictwa w Evencie lub
do skorzystania z określonych usług. Jeżeli uzasadnia to charakter Eventu, nieodpłatność
udziału lub ograniczenia związane z obiektem, Organizator może odmówić rejestracji lub
uzależnić rejestrację danej osoby od dodatkowej weryfikacji, udzielenia dodatkowej zgody na
wykorzystanie danych lub od określonego terminu zgłoszenia.
c. W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych,
osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do
rejestracji, założenia konta lub złożenia oświadczeń wymaganych do rejestracji, a także
odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem. W
przypadku dokonywania rejestracji dla więcej niż jednej osoby, osoba dokonująca rejestracji
powinna dokonać odrębnych zgłoszeń dla każdej z nich (z odrębnym kontem/adresem e-mail
dla każdej osoby rejestrowanej na Event).
d. Dla niektórych rodzajów uczestników np. dziennikarzy, wystawców, gości, prelegentów lub
nabywców usług Strefy VIP/Premium, Organizator może przewidzieć specjalne zasady
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rejestracji lub dostępu do obiektów, w szczególności polegające na ich rejestracji przez
samego Organizatora lub na zastosowaniu dodatkowych identyfikatorów potwierdzających
prawo do danych usług (np. fotografia). W przypadku rejestracji Uczestnika przez
Organizatora, dokonywana ona będzie w oparciu o dane podane przez Uczestnika, jego
przedstawiciela lub dane publicznie dostępne.
e. Na adres e-mail Uczestnika będą przesyłane informacje i oświadczenia związane z
uczestnictwem w Evencie. Oświadczenie przesłane na taki adres uznaje się za doręczone
Uczestnikowi, który został zarejestrowany z wykorzystaniem danego adresu. Zmiana adresu
wymaga powiadomienia Organizatora.
f. Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Evencie będą
przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć
niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik winien zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną
pod następującym linkiem.
3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników
a. Jeżeli warunki uczestnictwa w danym Evencie nie stanowią inaczej, Organizator zapewnia
uczestnikowi dostęp do odpowiednich części obiektu, w którym Event ma miejsce oraz
odpowiednią do charakteru Eventu formę uczestnictwa i kontaktu z innymi uczestnikami, w
zamian za jawny udział w Evencie i umożliwienie kontaktu z sobą Organizatorowi i innym
uczestnikom. Anonimowy udział w Evencie jest wykluczony, za wyjątkiem szczególnych
przypadków i zgody Organizatora.
b. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji
uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w
serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo
kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub
usług związanych z Eventem np. w formie żądania okazania identyfikatora. Jeżeli Uczestnik w
ramach rejestracji nie podał wszystkich wymaganych danych, odmówi okazania identyfikatora
lub powstaną wątpliwości co do zgodności jego danych z danymi na okazanym identyfikatorze,
Organizator uprawniony jest do kontroli i weryfikacji tożsamości w inny dostępny sposób np.
poprzez wylegitymowanie Uczestnika podczas Eventu.
c. Przebieg Eventu będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video, w tym
może być transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnictwo w Evencie jest jawne, a
zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej
całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo
lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez
Organizatora oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z
Eventem, innymi Eventami i działalnością Organizatora, sponsorów i partnerów Eventu (w tym
poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie
drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg Eventu może być też monitorowany ze
względów bezpieczeństwa.
d. Organizator przyjmuje, że Uczestnik biorący udział w Evencie, akceptuje możliwość
wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika
Eventu. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Uczestnik nie akceptuje konkretnego wykorzystania
swojego wizerunku jw., powiadomi o tym Organizatora, który zobowiązany jest wtedy do
niezwłocznego wstrzymania danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej niż
zgoda podstawie legalizującej.
e. Jeżeli w związku z rejestracją na Event, uczestnictwem lub korzystaniem z usług związanych z
Eventem, Uczestnik przekaże Organizatorowi jakiekolwiek materiały np. rzeczy, biogramy,
fotografie, grafiki lub nagrania w celu ich wykorzystania lub udostępnienia w związku z danym
uczestnictwem, przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie Organizatora do ich
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wykorzystania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w tym w ramach serwisów informujących
o Evencie i utrwalania lub monitoringu przebiegu Eventu jw. Uczestnik gwarantuje, iż
wykorzystanie tych materiałów jw. nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
4. Zasady porządkowe
a. Uczestnicy mogą poruszać się po terenie obiektów wyłącznie w ramach ogólnodostępnych i
tak oznaczonych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z instrukcjami Organizatora i
zarządcy obiektu.
b. Uczestnicy Eventu powinni brać udział w Evencie jawnie i osobiście, w szczególności nie mogą
cedować uprawnień związanych z rejestracją lub usługami w ramach Eventu na inne osoby lub
przekazywać identyfikatory lub wejściówki innym osobom. Cedowanie uprawnień możliwe
będzie wyłącznie z niezależnych od uczestnika przyczyn losowych, po akceptacji Organizatora.
c. Z zastrzeżeniem szczególnych warunków obowiązujących w wydzielonych częściach obiektów,
w których odbywa się Event lub indywidualnej zgody organizatora, na terenie obiektów
obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych i spożywania
alkoholu, blokowania ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, używania otwartego ognia i
butli gazowych, korzystania z prowizorycznej instalacji elektrycznej, wnoszenia na teren
ekspozycji substancji chemicznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń
przeciwpożarowych oraz przejść ewakuacyjnych. O warunkach i lokalizacji miejsc w jakich
może zostać dopuszczone palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub inne z ww. zachowań,
decyduje wyłącznie Organizator.
d. Zakazane jest wnoszenie do obiektów, w których Event ma miejsce: broni, materiałów
pirotechnicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym mogących doprowadzić do
pożaru, zniszczenia mienia lub naruszenia zdrowia uczestnika lub innych osób. Dotyczy to
także urządzeń i materiałów związanych z montażami, adaptacjami lub demontażami, które
mogą wiązać się z wykorzystaniem wysokich temperatur lub łatwopalnych chemikaliów. W
uzasadnionych przypadkach wniesienie do obiektów ww. urządzeń lub materiałów możliwe
będzie za specjalnym zezwoleniem Organizatora i zarządcy obiektu oraz pod warunkiem
zapewnienia ich używania przez osoby dysponujące odpowiednimi upoważnieniami i
zabezpieczeniem. Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez Organizatora, zakazane jest
przemieszczanie lub wynoszenie z obiektów lub wyznaczonych przez Organizatora miejsc,
jakiegokolwiek wyposażenia obiektów lub wyposażenia związanego z przebiegiem danego
Eventu.
e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia, a zatem za wypadki
osób, kradzieże ani uszkodzenia mienia na terenie obiektów, w których odbywa się Event,
chyba że szkody z nimi związane zostały zawinione wyłącznie przez Organizatora lub
Organizator zobowiązał się do określonych zabezpieczeń w odrębnym zleceniu.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub
harmonogramu/agendy Eventu w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej Event
lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników. W powyższych
przypadkach Organizator nie odpowiada za szkody uczestników wynikające z odwołania lub
zmian terminów Eventu; nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych
już opłat w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty Organizatora.
g. Organizator uprawniony jest do nie wpuszczenia na teren obiektu, w którym odbywa się Event
lub do usunięcia z obiektu osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków
odurzających, osoby, które legitymują się identyfikatorem osoby trzeciej, odmawiają okazania
identyfikatora lub innego dokumentu tożsamości, a także każdej osoby, której zachowanie
wiąże się z agresją, naruszeniem zasad współżycia społecznego, ryzykiem dla dóbr osobistych,
mienia, zdrowia, porządku lub moralności publicznej. W powyższych przypadkach
Organizator uprawniony jest do zgłoszenia danego przypadku służbom porządkowym lub
organom ścigania. Organizator nie odpowiada za szkody uczestników wynikające z nie
wpuszczenia lub usunięcia danej osoby z obiektu, w którym odbywa się Event; nie jest też
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zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych w związku z takim uczestnictwem
opłat.
5. Wystawcy
a. Prawo udziału w Evencie w charakterze wystawcy nabywa się na podstawie odpowiedniego
zlecenia usług związanych z Eventem. Wystawcą jest Uczestnik z prawem i obowiązkiem
korzystania z określonej powierzchni obiektu lub czasu prelekcji na własne cele informacyjne
lub marketingowe. W zakresie nieuregulowanym w takim zleceniu lub Regulaminie warunki
udziału wystawcy w Evencie określa też regulamin obiektu, w którym odbywa się Event.
b. O lokalizacji powierzchni wystawienniczej decyduje Organizator. Marki, materiały reklamowe,
przedmioty i sposób ich eksponowania w ramach czasu lub powierzchni wystawienniczej
wymagają akceptacji Organizatora w zakresie ich zgodności z charakterem Eventu,
warunkami najmu obiektów oraz przyjętymi standardami estetyczno-technicznymi. Za
zgodność ich eksponowania z prawem, w szczególności z przepisami w zakresie reklamy lub
nieuczciwej konkurencji, odpowiada wyłącznie wystawca.
c. Wystawca adaptuje powierzchnię w sposób estetyczny i kompletny, odpowiednio do
charakteru Eventu oraz właściwości obiektu. W przypadku jakichkolwiek braków w tym
zakresie Organizator upoważniony jest do odpowiednich zmian na koszt i ryzyko wystawcy (w
systemie octanormy wg cennika usługi ekspresowej). Warunki i zakres zapewnienia mediów
dla danej powierzchni wymagają odrębnych uzgodnień z Organizatorem.
d. Udostępnienie czasu lub powierzchni wystawienniczych innym podmiotom wymaga zgody
Organizatora.
e. Wystawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych montaży, adaptacji i demontaży w
ramach czasowych wyznaczonych przez Organizatora oraz zarządcę obiektów, w których
odbywać się będzie Event, nie wykraczających jednak poza okres umówiony w zleceniu usług
związanych z Eventem. W szczególności montaże i adaptacje nie mogą zakłócać przygotowań
Organizatora lub innych uczestników i muszą być zakończone przed rozpoczęciem Eventu, a
demontaże musza nastąpić do końca ostatniego dnia danego uczestnictwa w Evencie. W całym
okresie umówionym w zleceniu, ekspozycje przeznaczone dla powierzchni wystawienniczych
musza być dostępne dla innych uczestników Eventu zgodnie z przeznaczeniem.
f. Wystawca zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi powierzchnię wystawienniczą w stanie w
jakim została mu udostępniona, opróżnioną z wszelkich zanieczyszczeń i przedmiotów, z
wyposażeniem jakie zostało mu wydane. Wystawca odpowiada na zasadzie ryzyka za
uszkodzenia i inne szkody związane z korzystaniem z danej powierzchni i wyposażenia.
Organizator upoważniony jest do usunięcia zanieczyszczeń, przedmiotów i uszkodzeń na koszt
i ryzyko wystawcy.
g. Postanowienia pkt. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio do wystawców, materiałów,
przedmiotów i osób prezentowanych w ramach czasu lub powierzchni wystawienniczych. W
szczególności dostęp do obiektów i powierzchni wystawienniczych, w tym w celu wykonania
adaptacji, mogą mieć tylko osoby upoważnione przez wystawcę, które zostaną zarejestrowane
na Event, lub dla których wystawca uzyska odpowiednie identyfikatory.
6. Reklamacje i postanowienia końcowe
a. Wszelkie reklamacje związane z realizacją praw Uczestników związanych z uczestnictwem w
Evencie mogą być zgłaszane Organizatorowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres ptwp@ptwp.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Eventu, nie
później jednak niż 3 dni od wystąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
b. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony
pierwotnie uczestnikom, w miarę możliwości z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem.
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The Regulations of the Event
1. The Subject of the Regulations
a. These regulations (the Regulations) specify the terms of participation in the event (the
Event). If the terms of participation are specified also elsewhere, for instance in the Event
description, facility regulations, application form or order for Event-related services, the
Regulations shall supplement such documents and shall be applicable to the extent not
governed therein.
b. The Event organiser (the Organiser) shall be an entity indicated in the Event description or
application form.
c. The Regulations shall apply to such Events as a congress, conference, gathering, tournament,
meeting, symposium, convention, forum, training session, exhibition, fair, ball, banquet,
concert or any other sport, cultural or artistic event for which the Organiser has requested for
these Regulations to be accepted or when the Organiser has provided these Regulations in
connection with the given Event so that they can be kept and reproduced in the normal course
of operations. For the avoidance of doubt, the Regulations shall be deemed accepted also
through participation in the Event.
d. If the Regulations do not provide otherwise, they shall be binding for all the Event
participants, i.e. individuals who register for the Event, including on somebody else’s behalf or
as representatives of any institutions or companies, or who actually participate in the Event as
visitors, spectators, guests, exhibitors, partners, sponsors, moderators, speakers or their
representatives (the Participant). For the avoidance of doubt, any person who has expressed
their will to enter the facilities where the Event is held and who has been allowed to enter
such facilities shall be deemed a Participant.
e. The Participants must be adults unless the Organiser has also given individual consent for
participation to other individuals. If a person below 13 years of age is allowed to participate in
the Event, their legal guardian shall be responsible for such person’s compliance with the
Regulations.
f. If the right to participate in the Event has been acquired through other entities, including via
ticket sale websites, the Participant shall be also bound by acquisition terms set forth by such
entities.
2. Registration and Participation in the Event
a. In order to participate in the Event, the person in question needs to be registered through the
application form submitted to the Organiser via an online registration system or otherwise as
specified by the Organiser. In the case of Events available against payment, the payment of a
relevant fee or the presentation of an entry ticket shall be required in order to participate in
the Event, either instead of or in addition to the aforementioned registration.
b. In the application form or elsewhere, the Organiser shall specify requirements and the
Participant’s data needed for registration for the given Event, for the acquisition of the right
to participate in the Event or for using specific services. If this is justified by the nature of the
Event, by the fact that participation is free of charge or by restrictions related to the facilities,
the Organiser may refuse the registration or may make the registration of a given person
dependent on additional verification, additional consent for using their data or on a specific
date of applying.
c. In the case of a registration made on behalf of another person and entering another person’s
data, the individual entering such data guarantees that they have obtained the relevant
authorisation for the registration, setting up an account or submitting representations
required for the registration; further, such individual shall be responsible for the
consequences of entering data not conforming with such authorisation. In the case of
registration made for more than one person, the individual making the registration should
make separate entries for each of them (with a separate account/e-mail address for each
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person registered for the Event).
d. For some types of Participants, for example, journalists, exhibitors, guests, speakers or buyers
of the VIP/Premium Zone services, the Organiser may establish special registration rules or
rules governing their access to the facilities, in particular consisting in the registration being
made by the Organiser itself or in using additional identification badges confirming the right
to any given services (for example, photos). If the Participant is registered by the Organiser,
the registration shall be made based on the data provided by the Participant, their
representative or publicly available data.
e. Information and representations connected with the participation in the Event shall be sent to
the Participant’s e-mail address. The representations sent to such address shall be deemed
delivered to the Participant who has been registered with the use of the given address. The
Organiser must be notified of any changes to the address.
f. The Participant’s data collected at the registration or in connection with the participation in
the Event shall be processed in compliance with the Organiser’s Privacy Policy which
represents an integral part of these Regulations. Each Participant shall read the Privacy Policy
available at the following link.
3. Rights and Obligations of the Organiser and of the Participants
a. If the terms of participation in any given Event do not provide otherwise, the Organiser shall
guarantee to the Participant access to the respective parts of the facilities where the Event is
held and the form of participation and contact with other Participants appropriate to the
nature of the Event, in exchange for the Participant’s open participation in the Event and for
allowing the Organiser and other Participants to contact the Participant. It is not possible to
participate in the Event anonymously, with the exception of specific cases and the Organiser’s
consent.
b. Due to the necessity to ensure security, comfort and the verifiability of the Participants’ rights,
the Organiser shall identify Participants, for example, via individual accounts on the online
registration website or via registered identification badges. The Organiser reserves the right
to control and verify the Participant’s identity and their rights to enter the facilities and to use
the Event-related services, e.g. in the form of a request to present an ID. If the Participant has
failed to provide all the required data during the registration, refuses to show the ID or if
there is any doubt as to the compliance of his data with the data included on the ID, the
Organiser has the right to control and verify their identity in some other available manner, for
example by requesting the Participant to present their documents during the Event.
c. The Event will be recorded in photographs and with the use of audio/video devices, including
potential broadcasting thereof on radio, television or by other means allowing for public
distribution in such a manner so that everybody can have access thereto in a place and time
selected by them (for example, online). Participation in the Event is open; therefore, the
Participant’s figure or image recorded individually or as an element of the greater picture may
be, either deliberately or randomly, documented in photos, as audio or video files, and
materials obtained in such a way may be distributed by the Organiser and press
representatives for information and promotional purposes related to the Event, other Events
and activities of the Organiser, Event sponsors and partners (including through websites, email, social media and in the printed press). Notwithstanding the above, the Event may also be
monitored for security reasons.
d. The Organiser assumes that the Participant taking part in the Event accepts the possibility of
the aforementioned recording and usage of their figure and image as an Event participant. If
for any reason the Participant does not accept the aforementioned specific use of their image,
they shall notify the Organiser thereof who will be then obliged to discontinue any such use
with immediate effect or to base such use on a legal basis other than consent.
e. If in connection with the registration for the Event, participation in the Event or using the
Event-related services, the Participant provides the Organiser with any materials, for instance
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objects, biographical notes, photos, graphics or recordings, in order to use them or make them
available in connection with the given participation, such submission shall represent
authorisation for the Organiser to use them in line with the agreed purpose, including on any
sites publicising the Event and in the aforementioned recording or monitoring of the Event.
The Participant guarantees that the usage of the aforementioned materials shall not infringe
any rights of third parties.
4. Order Regulations
a. In the facilities, Participants may move exclusively within publicly available areas and
communication tracts marked accordingly, in line with the instructions of the Organiser and of
a facility manager.
b. Event Participants should take part in the Event openly and in person, in particular they are
not allowed to assign rights connected with registration or services as part of the Event onto
any other individuals or to pass their identification badges or tickets to any other individuals.
These rights may be assigned exclusively for force majeure reasons not attributable to the
Participant, upon the Organiser’s approval.
c. Subject to particular terms applicable in separate parts of the facilities where the Event is
held or subject to the Organiser’s individual consent, within the facilities it is forbidden to:
smoke cigarettes, use electronic cigarettes, drink alcohol, block communication tracts and
emergency routes, use open fire and gas cylinders, use temporary power installation, bring
any chemical substances onto the premises or block access by foot and by car to fire
protection equipment and emergency cross-passages. The conditions and location of places in
which it may be permitted to smoke cigarettes, drink alcohol or perform any of the above
mentioned behaviours, will be determined solely by the Organizer.
d. The facilities where the Event is held may not be entered with: firearms, pyrotechnic materials
or any other hazardous materials, including those which can lead to fire or damage to
property or health of the Participant or of any other individuals. This applies also to devices
and materials related to assembly, adaptations or dismantling that can involve high
temperatures or flammable chemical substances. In justified cases, entering the facilities with
the aforementioned devices or materials shall be possible with special permission of the
Organiser and of the facility manager and provided that they are used by individuals having
respective authorisations and protection. Except for the cases specifically permitted by the
Organizer, it is prohibited to transport or take out of the buildings or places indicated by the
Organizer of any equipment of buildings or equipment associated with the course of a given
Event.
e. The Organiser shall not be responsible for protecting people and property, i.e. for any
accidents, thefts or damage to property within the facilities where the Event is held unless the
harm related thereto is attributable exclusively to the Organiser or if in a separate order the
Organiser has undertaken to apply specific protection.
f. The Organiser reserves the right to cancel, shorten, change the date, timetable or agenda of
the Event in the event of any force majeure circumstances preventing the Event from
happening or in the event of any threat to the Participants’ life or health. In the above cases,
the Organiser shall not be responsible for damage suffered by the Participants resulting from
the cancellation or changing of the Event's date; further, in such cases, the Organiser is not
obliged to return any fees already paid to the extent in which they cover costs already
incurred by the Organiser.
g. The Organiser shall have the right to refuse entry to the facilities where the Event is held or to
remove from the facilities any individuals under the influence of alcohol or other narcotic
drugs, persons who present an ID of a third person, refuse to show the ID or other identity
document, and any other individuals whose behaviour is associated with aggression, violation
of the principles of community life, poses a risk to personal property, assets, health, public
order or morality. In the above cases, the Organiser is authorized to report such incident to
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security services or law enforcement authorities. The Organizer shall not be responsible for
damage suffered by the Participants resulting from refusing entry to, or removing, the person
in question from the facilities where the Event is held; further, in such cases, the Organiser is
not obliged to return any paid fees connected with such participation.
5. Exhibitors
a. The right to participate in the Event in the capacity of an exhibitor is granted based on a
relevant order for the Event-related services. The exhibitor is the Participant with the right
and obligation to use a specific area within the facilities or to use the time when a speech is
delivered, for their own information or marketing purposes. To the extent not regulated in the
order or in the Regulations, the terms of the exhibitor’s participation in the Event shall be also
specified in facility rules applicable where the Event is held.
b. The Organiser shall decide as to the location of an exhibition area. Brands, advertising
materials, objects and the manner in which they are exposed as part of the exhibition time or
area shall require the Organiser’s approval as regards their compliance with the nature of the
Event, facility rental terms and accepted aesthetic and technical standards. The exhibitor shall
be exclusively responsible for the compliance of the exposing thereof with the law, in
particular with advertising or unfair competition regulations.
c. The exhibitor shall adapt the area in an aesthetic and complete manner, appropriate to the
nature of the Event and characteristics of the facilities. In the event of any irregularities in
this regard, the Organiser is authorised to make the relevant changes at the exhibitor’s cost
and risk (in the octanorm system, at an express service price). The terms and extent to which
the given area is supplied with utilities shall be agreed separately with the Organiser.
d. The Organiser’s consent shall be required for making the exhibition time or area available to
other entities.
e. The exhibitor undertakes to carry out necessary assembly, adaptations and dismantling within
the time limits specified by the Organiser and by the manager of the facilities where the Event
is held, which, however, will not go beyond the period agreed in the order for the Eventrelated services. In particular, any assembly and adaptations may not disrupt the preparations
of the Organiser or other Participants, and they must be completed prior to the
commencement of the Event, and dismantling must be carried out till the end of the last day of
the given participation in the Event. Throughout the entire period agreed in the order,
expositions dedicated for the exhibition areas must be available to other Participants in the
Event, according to their use.
f. The exhibitor is obliged to release back to the Organiser the exhibition area in the same
condition in which it has been released to the exhibitor, free of any waste and objects, with
such equipment as has been released to the exhibitor. The exhibitor shall be responsible, on a
risk basis, for damage and any other harm related to the usage of the given area and
equipment. The Organiser is authorised to remove any dirt, objects and damage at the
exhibitor’s cost and risk.
g. Art. 3 of the Regulations apply respectively to the exhibitors, materials, objects and individuals
presented as part of the exhibition time or areas. In particular, access to the facilities and
exhibition areas, including for the purpose of carrying out the adaptations, shall be granted
only to the individuals authorised by the exhibitor that are registered for the Event or for
which the exhibitor has obtained respective identification badges.
6. Complaints and Final Provisions
a. Any complaints related to the exercise of the Participants’ rights in connection with
participation in the Event must be reported to the Organiser in writing or via e-mail sent to
ptwp@ptwp.pl, within three days as of the Event’s completion at the latest, and in any case
not later than three days as of the occurrence of a circumstance giving rise to the complaint.
b. Any changes to the Regulations shall be announced in the form in which the Regulations have
been initially made available to the Participants, whenever possible two weeks in advance.
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