Regulamin HotZlotu 2016
Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w imprezie konferencyjnointegracyjnej HotZlot 2016, która odbędzie się w dniach od 13 do 15 sierpnia 2016 r. w
Ośrodkach Olimp i Olimp Retro mieszczących się w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 62-64,
zwanych dalej Hotelem.
1. Wyłącznym organizatorem HotZlotu 2016 jest wydawca portalu działającego pod adresem
internetowym http://www.dobreprogramy.pl – firma dobreprogramy sp. z o.o. z siedzibą:
51- 145 Wrocław, Al. Jana Kasprowicza 94, zwana dalej Organizatorem.
2. Uczestnikami HotZlotu 2016 mogą być jedynie osoby pełnoletnie będące
zarejestrowanymi użytkownikami wymienionego wyżej portalu, a także partnerzy i osoby
zaproszone przez Organizatora.
3. Koszt udziału Uczestników w HotZlocie 2016 będzie pokrywany przez Organizatora. Każdy
Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego, jego akceptacji i potwierdzeniu
dostępności miejsca ma jednakże obowiązek wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50
zł mającej potwierdzić faktyczny zamiar udziału w HotZlocie 2016. Opłata ta nie będzie
zwracana, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 5.
4. O ile nie zaznaczono inaczej, opłatę rejestracyjną należy wnieść w ciągu 3 dni od dnia
potwierdzenia wstępnej rezerwacji miejsca, na rachunek bankowy wskazany przez
Organizatora. W przypadku wniesienia opłaty rezerwacja zostanie ostatecznie potwierdzona.
Opłaty nie wnoszą osoby, które nie uzyskały potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia rejestracyjnego bez podania
przyczyny. Jeżeli opłata rejestracyjna została już wniesiona przez Uczestnika, Organizator
dokona jej zwrotu przeciągu 3 dni roboczych.
6. HotZlot 2016 rozpocznie się w sobotę 13 sierpnia 2016 r. o godzinie 13:00, a zakończy w
poniedziałek 15 sierpnia 2016 r. o godzinie 12:00.
7. Szczegółowy program HotZlotu określony jest na stronie internetowej
http://www.hotzlot.pl
8. Organizator zapewni Uczestnikom w czasie HotZlotu 2016 dwa noclegi, wyżywienie (dwa
śniadania, dwa obiady, dwie kolacje – w tym jedna w formie grilla), pamiątkową koszulkę, a
także możliwość udziału w sesjach technicznych oraz imprezie integracyjnej w niedzielę 14
sierpnia 2016 r.
9. Świadczenia nie określone wyraźnie przez Organizatora jako oferowane bezpłatnie będą
pokrywane przez Uczestnika we własnym zakresie (np. posiłki spożywane w restauracji poza
zapewnianymi przez Organizatora, posiłki zamawiane do pokoju, alkohol itp.).
10. Organizator w porozumieniu z Hotelem zapewni zainteresowanym Uczestnikom
możliwość przedłużenia pobytu w Hotelu od poniedziałku 15 sierpnia 2016 r. do wtorku 16
sierpnia 2016 r. za dodatkową opłatą 144 zł obejmującą nocleg i wyżywienie. Chęć
przedłużenia pobytu należy zgłosić przy dokonywaniu zgłoszenia rejestracyjnego. Dopłata
będzie uiszczana na miejscu w Hotelu.

11. Organizator zapewni uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) w PZU SA na czas trwania HotZlotu 2016 tj. od 13 do 15 sierpnia 2016 r.
12. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację fotografii oraz materiałów wideo z
HotZlotu 2016 zawierających jego wizerunek.
13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad przebywania w Hotelu, w którym
odbędzie się HotZlot 2016, tj.:
a) nie wnoszenia alkoholu zakupionego poza Hotelem (dla Uczestników HotZlotu
przewidziana będzie specjalna cena piwa w Hotelu);
b) palenia tytoniu jedynie w wyznaczonych miejscach;
c) stosowania się do ogólnych zasad korzystania z obiektu określonych przez administratora
Hotelu.
14. W przypadku rażącego naruszenia porządku lub zasad określonych w niniejszym
Regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wydalenia Uczestnika
z HotZlotu 2016 (w tym z Hotelu), a Uczestnik nie może z tego tytułu dochodzić żadnych
roszczeń wobec Organizatora. Uczestnik, który naruszy zakaz wnoszenia alkoholu
zakupionego poza Hotelem, oprócz wydalenia z HotZlotu, będzie ponadto zobowiązany do
opłacenia kary pieniężnej nałożonej przez Hotel.
15. Osoba, która zarejestrowała się, a nie będzie mogła wziąć udziału w HotZlocie
zobowiązana jest do bezzwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji pocztą
elektroniczną na adres: rejestracja@hotzlot.pl lub telefonicznie pod numerami 71 771 72 44
lub 501 41 20 25.
16. W przypadku braku powiadomienia przed rozpoczęciem HotZlotu 2016, Organizator
zastrzega sobie możliwość obciążenia osoby, która się zarejestrowała ale nie przybyła,
połową kosztów rezerwacji miejsca (noclegi, wyżywienie, koszty organizacyjne itd.) tj. kwotą
w wysokości 350 zł. Organizator nie będzie obciążał kosztami osób, w przypadku gdyby brak
wcześniejszej rezygnacji związany był z przyczyną niezależną od danej osoby lub
potwierdzonym przypadkiem losowym.
17. Uczestnicy rejestrujący się na HotZlot 2016 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez:
a) Organizatora HotZlotu 2016 tj. dobreprogramy sp. z o.o., Al. Jana Kasprowicza 94, 51-145
Wrocław – w celach związanych z organizacją HotZlotu 2016,
b) Hotel tj. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Olimp w Szklarskiej Porębie, prowadzony
przez Centrum Usług Logistycznych ul. Słoneczna 37, 00-789 Warszawa – w celach
związanych z zakwaterowaniem w hotelu,
c) Towarzystwo Ubezpieczeniowe tj. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Al. Jana Pawła II
24, 00-133 Warszawa – w celu objęcia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w niniejszym
Regulaminie.

