Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu Make Things
Regulamin uczestnictwa w warsztatach otwartych organizowanych przez Krakowski Park Technologiczny
sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków

1. Wydarzenie Make Things jest cykliczną imprezą organizowaną przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z
o.o., zwany dalej KPT.
2. Miejsce organizacji wydarzenia to siedziba KPT przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
3. Wydarzenie adresowane jest do młodych osób, począwszy od młodzieży jeszcze uczącej się (ukończony 16
rok życia) po młodych przedsiębiorców, którzy zainteresowani są tworzeniem nowych innowacyjnych
produktów i rozwiązań oraz chcą udoskonalić swój warsztat praktycznych umiejętności i podnieść swoje
kwalifikacje i wzbogacić wiedzę w zakresie nowych technologii.
4. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Udział w warsztatach jest płatny. Cena za wstęp podana jest na stronie makethingskrakow.pl
6. Program Make Things wraz z opisem poszczególnych warsztatów znajdują się na stronie
makethingskrakow.pl
7. W ramach biletu, uczestnik wydarzenia nabywa prawo do uczestnictwa w trzech dowolnie wybranych
przez siebie warsztatach oraz lunchu.
8. Zapisy na warsztaty są obowiązkowe.
9. Osoba chcąca wziąć udział w warsztatach powinna zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy w ramach
serwisu makethingskrakow.pl i zadeklarować swój udział w konkretnych warsztatach.
10. Zgłoszenia przyjmowane są w kolejności pojawiania się.
11. Liczba uczestników biorących udział w warsztatach jest ograniczona, istnieje możliwość wpisania się na
listę rezerwową.
12. Wpłaty na warsztaty przyjmowane są wyłącznie poprzez system rejestracyjny, udostępniony na stronie
makethingskrakow.pl
13. W momencie dokonania płatności, system rejestracyjny wysyła automatyczne potwierdzenie rejestracji na
warsztaty.
14. System rejestracyjny, po zatwierdzeniu odpowiedniego pola, ma możliwość wygenerowania faktury.
15. Uczestnik warsztatów powinien uiścić wpłatę w przeciągu godziny od dokonania rejestracji. Jeżeli w ciągu
godziny nie nastąpi płatność, rejestracja zostaje anulowana. Dane uczestnika są dalej aktywne w systemie
rejestracyjnym, w celu dokonania płatności uczestnik powinien zalogować się do systemu i sfinalizować
płatność w wyznaczonym czasie.
16. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty, jeżeli o
rezygnacji poinformuje nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
17. Wszelkie pytania dotyczące organizacji warsztatów należy kierować do organizatorów wydarzenia
emailowo na adres: info@makethingskrakow.pl
18. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania konkursu tematycznego w ramach wydarzenia.
19. Regulamin konkursu będzie udostępniony na stronie wydarzenia jako niezależny regulamin.
20. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby związane z organizacją i realizacją warsztatów.
21. Dane osobowe będą przetwarzane przez Krakowski Park Technologiczny w celu realizacji warsztatów
wchodzących w skład Wydarzania, a także na potrzeby innych wydarzeń tego typu, zgodnie z polityką
RODO.

