
REGULAMIN KONFERENCJI MARATON WIWN® 2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konferencja  Maraton  WIWN®  (zwana  dalej  „Konferencją”)  odbędzie  się  w  dniu  23
października  2022  r.  w  DoubleTree  by  Hilton  Hotel  &  Conference  Centre  Warsaw  w
Warszawie, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa(zwany dalej „Obiektem”). 

2. Organizatorem Konferencji jest WIWN.PL ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą
w Łodzi   przy  ul.  Piotrkowskiej  270  (90-361  Łódź),  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000602924,  NIP  7252120227  (zwana  dalej
„Organizatorem”).

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje prawa i obowiązki Organizatora
oraz uczestników Konferencji (zwanych dalej „Uczestnikami”). 

4. Uczestnikiem  Konferencji  może  być  wyłącznie  osoba  pełnoletnia  posiadająca  bilet,
uprawniający  do  udziału  w  Konferencji.  Bilety  można  nabyć  w  sklepie  internetowym
prowadzonym pod adresem: www.skleprentiera.pl. Biletem wstępu jest wystawiona faktura
VAT. 

5. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona: maksymalnie 999 miejsc.
6. Konferencja będzie odbywać się w języku polskim, zgodnie z programem zamieszczonym na

stronie internetowej www.maraton.wiwn.pl.
7. W  sprawach  dotyczących  Konferencji  można  kontaktować  się  z  Organizatorem  pod

następującym adresem e-mail: wojciech@wiwn.pl oraz numerem telefonu 693 704 142.

II. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  zarejestrowania  się  bezpośrednio  przed  Konferencją  w
wyznaczonym stanowisku recepcji Konferencji. Podczas rejestracji Uczestnik powinien okazać
dowód tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych osobowych z danym widniejącymi
na liście Uczestników oraz bilecie. Rejestracja odbywa się w godzinach 8:30 – 10:00.

2. Podczas rejestracji Uczestnik otrzymuje imienny identyfikator. Identyfikator należy umieścić
na końcu taśmy (tzw. „smyczy”). Podczas trwania Konferencji, Uczestnik jest zobowiązany do
noszenia otrzymanego identyfikatora na szyi albo w innym widocznym miejscu.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE OBIEKTU

1. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na Konferencji, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz
stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na
celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Konferencję oraz przebywania na
niej Uczestnikom:
a) którzy  odmawiają  okazania  biletu  lub  dokumentu  tożsamości  w  celu  zweryfikowania

uprawnienia do wstępu na Konferencję, 
b) zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg Konferencji, 
c) znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
d) u których stwierdzono posiadanie przedmiotów wskazanych w ust. 3 poniżej,
e) nie stosują się do postanowień Regulaminu.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie uczestniczenia w Konferencji:
a) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte

jako broń lub pocisk,
b) materiałów łatwopalnych, wybuchowych i pirotechnicznych,
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c) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących i farbujących,
d) środków trujących i promieniujących,
e) napojów alkoholowych,
f) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
g) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Ponadto zabrania się Uczestnikom: 
a) wprowadzania zwierząt, 
b) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Obiektu,
c) używania infrastruktury i wyposażenia Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
d) prowadzenie  jakichkolwiek  działań  komercyjnych,  akwizycyjnych,  reklamowych,

promocyjnych bez zgody Organizatora,
e) rozdawania  jakichkolwiek  druków  i  ulotek,  prowadzenia  agitacji  oraz  prowadzenia

zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
f) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac,
g) palenia tytoniu wewnątrz Obiektu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
h) prezentowania  jakichkolwiek  treści  lub  haseł  niezależnie  od  ich  formy  i  sposobu

utrwalenia jeżeli  mogą one wywołać zgorszenie lub  konflikt,   w tym w szczególności
treści obraźliwych lub poniżających jakiekolwiek osoby, 

i) pisania, rysowania lub naklejania na ścianach i urządzeniach oraz oklejania jakimikolwiek
drukami,

j) niszczenie  oznaczeń,  tablic  informacyjnych,  urządzeń  i  sprzętu  znajdującego  się  w
Obiekcie,

k) rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
l) wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli.

5. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren Obiektu oraz
użycia  w trakcie  Konferencji  profesjonalnych  aparatur  fotograficznych,  kamer  o  zmiennej
ogniskowej.

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na
terenie Obiektu oraz w stosunku do innych jej Uczestników jak i  za szkody wyrządzone w
mieniu Organizatora.  

7. Za  pozostawione  bez  dozoru  przedmioty  na  terenie  Obiektu,  Organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności.

8. Konferencja jest wydarzeniem fotografowanym, transmitowanym na żywo w Internecie oraz
nagrywanym za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Uczestnictwo w Konferencji
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku bądź wypowiedzi
utrwalonych podczas Konferencji, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  dla  celów  transmitowania  online  przebiegu
Konferencji, jak również informowania o przebiegu Konferencji oraz promocji  Konferencji i
kolejnych  konferencji  w  postaci  zdjęć  lub  filmów  na  stronie  internetowej
www.maraton.wiwn.pl,  www.zarabiajnanieruchomosciach.pl,  portalu  www.youtube.com,
portalu www.facebook.com, a także w materiałach promocyjnych Organizatora związanych z
Konferencją.

9. Zgoda  na  rozpowszechnianie  wizerunku  i  wypowiedzi  może  zostać  w  każdym  czasie
odwołana, pod adresem: info@wiwn.pl.

10. Zgodnie  z  art.  81  ust.  2  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią

funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
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b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza.

11. Administratorem danych osobowych jest WIWN.PL ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z  siedzibą  w  Łodzi   przy  ul.  Piotrkowskiej  270  (90-361  Łódź),  wpisana  do  Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000602924, NIP 7252120227.

12. Dane  osobowe  Uczestnika  przetwarzane  w  związku  z  transmisją  Konferencji  na  żywo  w
Internecie, fotografowaniem oraz nagrywaniem za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i
obraz  są  przetwarzane  na  podstawie  uzasadnionego  interesu  Administratora  jakim  jest
transmitowanie  online  przebiegu Konferencji,  informowanie  o  przebiegu Konferencji  oraz
promocja  Konferencji  i  kolejnych  konferencji.  Więcej  informacji  na  temat  przetwarzania
danych osobowych przez Administratora można znaleźć na stronie maraton.wiwn.pl.

13. Organizator  ma prawo zmienić  datę lub miejsce Konferencji  z  ważnych przyczyn, tj.   gdy
zmiana  spowodowana  jest  siłą  wyższą,  dalszymi  ograniczeniami  związanymi  z  pandemią
COVID-19, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia. W
przypadku zmiany daty lub miejsca Konferencji - za wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej
samej miejscowości – Uczestnik ma prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem Konferencji
za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa. Uczestnik powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot
w miejscu, w którym bilet został zakupiony przed rozpoczęciem Konferencji.

14. Organizator ma prawo zmienić program Konferencji w tym prelegentów oraz tematykę i czas
trwania  prelekcji  z  ważnych  przyczyn,  tj.  wystąpienia  siły  wyższej,  ogłoszenia  żałoby
narodowej,  choroby  lub  innej  pozostającej  poza  odpowiedzialnością  Organizatora
obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej prowadzenie prelekcji  przez co najmniej jednego
prelegenta wymienionego w programie.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Organizator   zapewnia  zabezpieczenie  medyczne   poprzez   stałą   obecność  zespołu
medycznego. 

2. W przypadku  zauważenia  pożaru  lub  innego miejscowego zagrożenia  należy  postępować
zgodnie z  poniższą instrukcją: 
a) powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Konferencji,
b) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. 

3. Uczestnik  Konferencji zobowiązany  jest  do   przestrzegania  poleceń  i  zarządzeń  służb
odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Konferencji.

4. Na  terenie  Obiektu  obowiązuje  przestrzeganie  zasad  reżimu  sanitarnego  związanego  z
epidemią SARS-CoV-2 w Polsce.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi uczestnictwa w wydarzeniu w
przypadku niestosowania przez niego zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią SARS-
CoV-2, w szczególności w przypadku niestosowania środków ochrony osobistej.

6. Po  osiągnięciu  określonego  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  w  sprawie  ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 
6 maja 2021 r. („Rozporządzenie”) limitu miejsc w Obiekcie, Organizator może wpuścić do
Obiektu  tylko  osoby  zaszczepione,  których  nie  wlicza  się  do  limitów  ustanowionych  w
Rozporządzeniu.  Zgodnie  z  treścią  Rozporządzenia,  po  osiągnięciu  powyżej  określonego
limitu, Uczestnik, który chce uczestniczyć w Konferencji, może dobrowolnie potwierdzić fakt
bycia  osobą zaszczepioną poprzez  okazanie  unijnego cyfrowego zaświadczenia  COVID lub
zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19
uznawanego za  równoważne  z  zaświadczeniami  wydawanymi  zgodnie  z  rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r.
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V. REKLAMACJE

1. Uczestnicy  mogą   składać  reklamacje  na  piśmie  na  adres  siedziby  Organizatora  (ul.
Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail:
info@wiwn.pl.

2. Wskazane  jest  żeby  reklamacja  zawierała  dane  osoby  składającej  reklamację,  wskazanie
przyczyny  reklamacji,  treść  żądania  oraz  preferowany  przez  Uczestnika  sposób
poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana
jest  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  otrzymania  reklamacji  w  sposób  wskazany  przez
Uczestnika, a w przypadku gdy Uczestnik nie wskazał sposobu poinformowania go o sposobie
rozpatrzenia reklamacji, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji.

3. Uczestnik  będący  konsumentem  może  skorzystać  z  pozasądowych  form  rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23
września  2016  r.  o  pozasądowym  rozwiązywaniu  sporów  konsumenckich.  Wszczęcie
postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na
wniosek Uczestnika.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika 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  pod
następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział  w  Konferencji  jest  równoznaczny  z  akceptacją  przez  Uczestnika  niniejszego
Regulaminu. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu.  Zmiana  Regulaminu  wymaga
poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być
dokonywane  z  przyczyn  dostosowania  Regulaminu  do  norm  obowiązujących  przepisów
prawa, konieczności dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień,
interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, konieczność usunięcia
niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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