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Regulamin uczestnictwa w debacie on-line  
„Między potrzebami naszymi, a koni - co determinuje jakość komunikacji w drodze do 

medalu?” 
01 czerwca 2022 

 
§ 1 ORGANIZATOR 

 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Debacie pod nazwą: „Między potrzebami 
naszymi, a koni - co determinuje jakość komunikacji w drodze do medalu?” organizowanej 
przez Pets Diag S.A., ul. Lubiny 10c, 40-582 Katowice. 
2. Debata ONLINE organizowana przy współpracy z Sassebi – Alina Palichleb 
3. Debata ONLINE odbędzie się w dniu 01.06.2022 i będzie transmitowana za 
pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zakupie 
biletu w formie elektroniczneh, dokonaniu rejestracji na platformie webinarowej wskazanej 
przez Organizatora i wejściu na w.w. platformę poprzez link otrzymany po rejestracji na 
platformie webinarowej. 
4. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Organizatora jest: Paweł Kalinowski – e-mail: 
pawel.kalinowski@petsdiag.com  
 
 

§ 2 DEFINICJE 
 

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym 
pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie: 
a) REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa 
w Debacie, dostępny na stronie internetowej pod adresem:  
https://petsdiag.com/debata-jezdziecka/ 
b) DEBATA – oznacza organizowaną przez Organizatora debatę ONLINE pod nazwą Między 
potrzebami naszymi, a koni - co determinuje jakość komunikacji w drodze do medalu? 
c) BILET –  bilet w formie elektronicznej, który będzie przesłany w ciągu 24 godzin (dni robocze) 
na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 
d) REJESTRACJA – wypełnienie formularza na platformie webinarowej wskazanej przez 
Organizatora. 
e) PLATFORMA WEBINAROWA – oznacza miejscem gdzie odbędzie się Debata. Podczas 
logowania do platformy webinarowej należy podać obowiązkowo: Imię, E-mail, token. 
f) POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres 
poczty elektronicznej podany przez Uczestnika po zakupie biletów. 
f) UCZESTNIK – oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym 
 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Debata adresowana jest do: właścicieli koni, hodowców, jeźdźców, fizjoterapeutów koni, 
lekarzy medycyny weterynaryjnej i innych osób zainteresowanych tematem koni. 
2. Oficjalny serwis internetowy Debaty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://petsdiag.com/debata-jezdziecka/  
3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Debatę i obowiązują 
wszystkich Uczestników. 
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora: 
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a) Urządzenie mające dostęp do sieci Internet. 
b) Dostęp do konta poczty elektronicznej. 
c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies. Proponowane 
przeglądarki: 
Internet Explorer w wersji min. 8.0, Mozilla Firefox, Chrome. 
6. Informacje o Debacie wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na stronie 
internetowej https://petsdiag.com/debata-jezdziecka/ 
 
Zakup biletu Cena biletu 

09.05 – 18.05.2022 99 PLN 

19.05 – 01.06.2022 149 PLN 
 
Organizatora nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585). Informacje 
o Debacie wraz z podaniem wysokości opłaty stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
7. Debata prowadzona jest w języku polskim oraz angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na 
język polski.  
8. Debata ma charakter zamknięty. 
 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Debacie jest dokonanie zakupu biletu na stronie 
https://petsdiag.com/debata-jezdziecka/  . 
2. Po opłaceniu zamówienia w ciągu 24 godzin (dni robocze) Organizator prześle na wskazany 
adres e-mail potwierdzenie zamówienia wraz z linkiem do rejestracji na platformie webinarowej. 
Uczestnik zobowiązany jest dokonać Rejestracji we wskazanym formularzu. 
3. Udział w Debacie możliwy jest tylko jednocześnie z jednego urządzenia. 
 
 

§ 5 REKLAMACJE 
 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Debacie wobec Organizatora powinny być zgłaszane 
w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby 
Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do 
korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Debaty, wskazanie 
okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 
2. Reklamacje Uczestnik Debaty może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
zakończenia Debaty. 
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane. 
4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i 
przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył 
reklamację. 
 

§ 6 DANE OSOBOWE 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Pets Diag S.A., ul. Lubiny 10c, 40-582 
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Katowice, NIP 6342963590 który przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. 
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Debaty, w tym 
stworzenia listy uczestników Debaty. 
3. Dokonując rejestracji Debaty wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich 
przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia Debaty, w tym do stworzenia listy 
Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 
4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w 
celach związanych z przeprowadzeniem Debaty. 
5. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich 
poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie 
do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
6. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą 
przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Debacie. 
8. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa. 
9. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. 
Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze 
szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych są szyfrowane. 
 

§ 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 
1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

 
§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Debacie mają charakter 
wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u 
Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników 
informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Debaty. 
2. W przypadku, gdy Debata nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, 
Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. 
3. W przypadku, gdy Debata nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły 
wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek 
opłat związanych z uczestnictwem w Debacie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych 
Organizatorowi przez Uczestników Debaty. 
 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Debaty oznacza 
akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz 
wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 
2. Szczegółowy program Debaty zostanie zamieszczony na stronie internetowej Debaty na dwa 
tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia Debaty. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Debacie będą rozstrzygane przez 
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sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 
https://petsdiag.com/debata-jezdziecka/ 
6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich 
zamieszczenia na stronie internetowej https://petsdiag.com/konferenecja-on-line/ 


