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REGULAMIN  

SKK INNOVATION DAYS 2022 

 

§1. 

[Postanowienia ogólne] 

1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w warsztatach SKK Innovation Days 2022 (dalej: 

„Warsztaty”). 

2. Organizatorem Warsztatów jest SKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gromadzka 54A, 30-719 Kraków) 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000298455, 

identyfikująca się numerami REGON: 351552160 oraz NIP: 6751198454 (dalej: „Organizator”). 

3. Dane kontaktowe Organizatora: 

1) adres e-mail: joanna.krawczyk@skkglobal.com, 

2) numer telefonu: (+48) 603 703 539, 

3) formularz online: 

- 14 kwietnia:  https://www.skk.com.pl/skk-innovation-days-2022/poznan/ 

- 21 kwietnia:  https://www.skk.com.pl/skk-innovation-days-2022/lodz/ 

- 12 maja:  https://www.skk.com.pl/skk-innovation-days-2022/wroclaw/ 

- 2 czerwca:  https://www.skk.com.pl/skk-innovation-days-2022/rzeszow/ 

- 9 czerwca:  https://www.skk.com.pl/skk-innovation-days-2022/gdynia/ 

4. Warsztaty skierowane są do właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników firm produkcyjnych. Warsztaty nie są 

przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

5. Tematyka Warsztatów dotyczyć będzie następujących obszarów: 

1) automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, 

2) nowoczesne systemy znakowania, 

3) etykiety specjalizowane przeznaczone do zastosowania w warunkach przemysłowych, 

4) systemy zarządzania cyklem życia etykiet, 

5) bezpieczeństwo i wydajność sieci przemysłowych, 

6) kontrola jakości. 

6. Warsztaty maja charakter biznesowy i skierowane są wyłącznie do osób, dla których udział w Warsztatach związany jest 

z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7. Wszystkie osoby uczestniczące w Warsztatach (dalej: „Uczestnicy”) zobowiązane są do akceptacji Regulaminu 

Warsztatów oraz zapoznania się z polityką prywatności Warsztatów. 

 

§2. 

[Rejestracja na Warsztaty] 

1. Kandydat wypełnia dedykowany formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”) - wskazując następujące informacje: 

1) imię, 

2) nazwisko, 

3) adres e-mail, 

4) numer telefonu, 

5) zajmowane stanowisko lub funkcja, 
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6) nazwa reprezentowanej firmy lub organizacji. 

2. Kandydat ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, kompletność, aktualność i rzetelność informacji zamieszczonych w 

Formularzu zgłoszeniowym.  

3. Wszelkie udostępniane przez Organizatora informacje i materiały na temat Warsztatów nie stanowią oferty 

w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

  

§3. 

[Organizacja i przebieg Warsztatów] 

1. Warsztaty zostaną przeprowadzone w następujących lokalizacjach i terminach:  

1) 14 kwietnia 2022 r., Poznań, 

2) 21 kwietnia 2022 r., Łódź, 

3) 12 maja 2022 r., Wrocław,  

4) 02 czerwca 2022 r., Gdynia, 

5) 09 czerwca 2022 r., Rzeszów. 

2. Warsztaty zostaną przeprowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej. 

3. Uczestnik może wziąć udział wyłącznie w jednym z terminów Warsztatów wskazanych w ust. 1 powyżej. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osób prowadzących Warsztaty (dalej: „Prowadzący”) oraz 

innych osób wyznaczonych przez Organizatora wydawanych w trakcie trwania Warsztatów w celu zachowania 

bezpieczeństwa i porządku. 

5. Uczestnik zobowiązuje się nie podejmować działań mogących zakłócić przebieg Warsztatów, w tym w szczególności: 

1) nie utrudniać swoim zachowaniem pracy Prowadzących i przebiegu Warsztatów, 

2) nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt lub materiały wykorzystywane przez Organizatora lub 

Prowadzących w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie Warsztatów, 

3) nie naruszać dóbr osobistych Prowadzących Warsztaty, innych Uczestników lub jakichkolwiek osób trzecich 

związanych z Warsztatami, 

4) nie wykorzystywać udziału w Warsztatach do promowania własnej działalności gospodarczej (w tym sprzedaży lub 

oferowania usług i towarów Uczestnika) lub prowadzenia rekrutacji pracowników bądź współpracowników, 

5) nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu Warsztatów (w tym w formie zdjęć, filmów bądź innych nagrań audio 

lub video) bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek postanowień ust. 5 powyżej Organizator lub 

Prowadzący w imieniu Organizatora może wykluczyć Uczestnika z udziału z Warsztatach. 

7. Organizator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w przeprowadzeniu Warsztatów, jednak nie 

odpowiada za uzyskanie przez Uczestników Warsztatów jakichkolwiek rezultatów.  

8. Po zakończeniu Warsztatów Uczestnicy mogą zostać poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, służących 

Organizatorowi do dokonania oceny poziomu przeprowadzonych Warsztatów oraz zadowolenia Uczestników. 

  

§4. 

[Koszty udziału w Warsztatach] 

1. Udział Uczestnika w Warsztatach jest bezpłatny. 

2. W celu rezerwacji miejsca na Warsztatach Uczestnicy biorący udział w Warsztatach zobowiązani są do wpłacenia kaucji, 

która wynosi 50 (pięćdziesiąt) zł (dalej: „Kaucja”) w terminie 14 dni roboczych od otrzymania informacji potwierdzającej  

udział w Warsztatach. Kaucja powinna zostać uiszczona na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego. 

3. Przelew na następujący numer rachunku: 91 1140 1081 0000 3568 3300 1001 
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4. Kaucja zwracana jest w całości Uczestnikowi, którego obecność na Warsztatach została potwierdzona. Kaucja zwracana 

jest w terminie do 14 (czternastu) dni po zakończeniu Warsztatów, w których Uczestnik brał udział, na rachunek 

bankowy, z którego została przez Uczestnika wpłacona.  

5. W przypadku braku obecności na warsztatach, Kaucja przeznaczona jest na wybrany przez nas cel charytatywny: 

https://www.siepomaga.pl/leon-sma 

6. Organizator zapewnia wyżywienie podczas przerw kawowych oraz obiadu, natomiast wszystkie pozostałe koszty ponosi 

Uczestnik we własnym zakresie.  

§5. 

[Wizerunek Uczestnika] 

1. W związku z udziałem Uczestnika w Warsztatach, Uczestnik udziela Organizatorowi zgodę na wykorzystanie jego 

wizerunku utrwalonego w trakcie Warsztatów. 

2. Zgoda Uczestnika, o której mowa w ust. 1 powyżej: (i) zostaje udzielona nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych 

i terytorialnych oraz (ii) obejmuje wielokrotne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, w celach promocyjnych 

Organizatora i Warsztatów. 

3. Wykorzystywanie Wizerunku Uczestnika obejmuje: (i) utrwalanie, obróbkę i zwielokrotnianie w dowolny sposób oraz 

(ii) rozpowszechnianie w całości lub w części, w dowolny sposób i formie, w tym za pośrednictwem stron internetowych 

i profili w mediach społecznościowych dotyczących Organizatora i Warsztatów.  

4. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać wypowiedziana przez Uczestnika z zachowaniem 12 (dwunasto) 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W razie odwołania przez Uczestnika 

zgody Organizator nie będzie zobowiązany do usunięcia z obrotu publicznego wprowadzonych już do obrotu 

egzemplarzy zawierających utrwalony wizerunek Uczestnika. 

5. Organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania Wizerunku Uczestnika w sposób lub w kontekście naruszającym 

jego dobre imię. 

  

§6. 

[Reklamacje] 

1. Reklamacje związane z organizacją Warsztatów Uczestnicy mogą kierować do Organizatora na adres e-mail: 

skk@skkglobal.com. 

2. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, 

2) adres e-mail, 

3) opis nieprawidłowości (ze wskazaniem czy reklamacja dotyczy procesu rekrutacyjnego czy Warsztatów, a także 

terminu i miejsca Warsztatów, których dotyczy reklamacja). 

3. W przypadku braku wymaganych informacji, Organizator wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.  

4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Organizator może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub 

weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji. 

5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora 

reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator niezwłocznie poinformuje 

reklamującego pocztą elektroniczną. Organizator dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki 

  

§7. 

[Ochrona danych osobowych] 

https://www.siepomaga.pl/leon-sma
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Zasady ochrony danych osobowych Kandydatów i Uczestników Warsztatów przez Organizatora opisane zostały 

szczegółowo w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.skk.com.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

 §8. 

[Zmiany lub odwołanie Warsztatów] 

1. Organizator ma prawo do zmiany terminu, godzin trwania, lokalizacji oraz tematyki Warsztatów bądź do ich odwołania. 

2. Warsztaty mogą zostać odwołane przez Organizatora z powodu braku wystarczającej liczby Uczestników lub gdy taka 

konieczność wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. ze względu na przepisy dotyczące 

zapobiegania epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych).  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, Organizator niezwłocznie skontaktuje 

się z Uczestnikami Warsztatów. 

4. W przypadku odwołania Warsztatów z winy Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikowi całą uiszczoną Kaucję. 

 

§9. 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane przez Organizatora w trakcie Warsztatów stanowią własność 

intelektualną ich twórców i chronione są prawami autorskimi. Utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione. 

3. Wszystkie materiały reklamowe lub promocyjne dotyczące Warsztatów mają charakter wyłącznie informacyjny, 

natomiast wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 

4. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności 

z zastrzeżeniem art. 473 §2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane 

z korzystaniem przez Uczestników z Warsztatów. 

5. Wszelkie spory między Organizatorem a Uczestnikiem powstałe na gruncie stosowania postanowień Regulaminu będą 

w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na 

adres Organizatora wskazany §1 ust. 2 Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w 

terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty opublikowania przez Organizatora. 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 marca 2022 r. 

 


