Regulamin Multinarów
1. Multinaria to spotkanie, podczas którego zostaną wygłoszone prezentacje opisujące nowe rozwiązania Przemysłu
4.0, innowacyjne projekty rozwijane w firmie Multiprojekt oraz na przykładzie uruchomionych zestawów
szkoleniowych zaprezentowane zostaną możliwości sterowników PLC, paneli HMI, napędów liniowo-obrotowych i
innych produktów znajdujących się w ofercie firmy Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
2. Organizatorem Multinariów jest firma Multiprojekt Automatyka Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej
20A.
3. Uczestnikami Multinariów są wybrani Klienci firmy oraz inne osoby/instytucje współpracujące z Firmą, które
otrzymały zaproszenie od Organizatora.
4. W celu wzięcia udziału w Multinariach należy potwierdzid swoje przybycie, zapisując się na stronie
www.multinaria.pl/zaproszenie. Na stronie należy wpisad unikalny kod z zaproszenia i uzupełnid formularz
rejestracyjny. Formularz należy wypełnid samodzielnie, wpisując własne dane, ze względu na zgody marketingowe,
których Uczestnik udziela przy rejestracji.
5. Kod z zaproszenia może zostad użyty tylko jeden raz. Używając jednego kodu z zaproszenia może zapisad się
tylko jedna osoba.
6. Termin potwierdzenia udziału upływa wraz z datą zamieszczoną w zaproszeniu.
7. Udział w Multinariach jest bezpłatny. Dotyczy to również oferowanych podczas wydarzenia posiłków, napojów
oraz udziału w rejsie.
8. Podczas rejestracji uczestnicy otrzymują imienne identyfikatory – proszeni są o ich noszenie w trakcie trwania
wydarzenia.
9. Przed wejściem do sali konferencyjnej, gdzie odbywają się Multinaria, Uczestnicy proszeni są o wpisanie się na
listę obecności i odebranie konferencyjnego pakietu startowego. W skład pakietu wchodzą: identyfikator imienny,
gadżet prezentowy, biuletyn z aktualnościami, katalog ogólny firmy Multiprojekt.
10. Firma Multiprojekt nie zapewnia parkingu podczas Multinariów. W hotelu, w którym odbywa się spotkanie,
znajduje się parking. Po podaniu hasła „Multiprojekt” uczestnicy mogą zaparkowad auto na zarezerwowanych
miejscach. Koszt korzystania z parkingu w wysokości 35 zł za cały dzieo ponosi Uczestnik.
11. Osoby palące zapraszamy do korzystania ze strefy dla palących przed wejściem do hotelu.
12. Wstęp na statek odbywa się po wpisaniu się na listę uczestników.
13. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas trwania Multinariów oraz rejsu statkiem. Podczas
rejsu
14. Akceptując regulamin, Uczestnik Multinariów wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach z
wydarzenia, czyli materiałach tworzonych i publikowanych po Multinariach przez firmę Multiprojekt.
15. Wpisane w formularzu dane będą wykorzystywane do kontaktu w sprawie Multinariów oraz wysyłki materiałów
marketingowych, newslettera oraz informacji handlowych dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży, w tym
ofert promocyjnych od firmy Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.. W każdym momencie można opuścid listę
mailingową firmy Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. oraz cofnąd zgodę na przetwarzanie danych w wyżej
wymienionych celach – prosimy w tym wypadku o kontakt e-mail: newsletter@multiprojekt.pl.

