Офіційні правила проведення International Hospitality Conference 2019.
1. Захід проводиться з метою розвитку готельного ринку України, залучення уваги до
актуальних питань галузі, обміну досвідом та спілкування учасників міжнародного
ринку гостинності.
2. Організатором Заходи є ТОВ «Хотеліеро» (далі по тексту - Організатор).
3. Всі особи, які придбали квиток на відвідування Заходу, погоджуються з цими
Правилами та зобов'язуються дотримуватися їх. Шляхом придбання квитка відвідувач
підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами. При придбанні квитка для третьої
особи покупець квитка зобов'язаний ознайомити користувача з текстом цих Правил.
4. Відвідувачем Заходу може бути будь-яка фізична особа, яка в повному обсязі і
належним чином виконує умови, визначені цими Правилами.
5. Вхід на Захід здійснюється за квитком. Квиток дійсний на одну особу.
6. При вході на Захід квиток підлягає обміну на браслет з штрих-кодом, який надає
відвідувачеві право на відвідування Заходи протягом усього дня проведення
конференції (за умови збереження відвідувачем цілісності браслета).
7. Перевірка квитків і вхід на Захід здійснюється за правилами, встановленими
Організатором.
8. На території проведення Заходи діють загальноприйняті норми і правила поведінки.
9. Відвідувач Заходу зобов'язується:


Після придбання квитка стежити за інформацією на офіційній веб-сторінці Заходу
https://conference.hospitalityawards.international/ на предмет змін, що стосуються
проведення Заходи (перенесення дати, часу проведення, зміни початку окремих
лекцій, скасування Заходи і т.д.)



Не заносити на територію Заходу спиртні напої, наркотичні речовини, зброю
(включаючи холодну зброю і газові балончики), вибухові речовини, піротехніку,
лазери, ліхтарі, миготливі предмети, скляні, які б'ються, колючі, ріжучі предмети, а
також інші предмети, які можуть завдати шкоди учасникам і відвідувачам Заходу.



Не продавати, не копіювати, не передавати квиток третім особам.



З повагою ставитися до Організатора, Партнеру, службі охорони, обслуговуючому
персоналу, учасникам та іншим відвідувачам Заходу.



Чи не здійснювати торгівлю, не поширювати будь-яку рекламно інформаційну
продукцію, не проводити презентації, демонстрації, агітації і будь-які інші рекламні
заходи і дії на території Заходу.



Не виносити за межі території Заходу будь-яке майно готелю «InterContinental
Kyiv», Організатора, Партнера, учасників, відвідувачів Заходу (в тому числі, але не
обмежуючись, посудом, інвентарем, обладнанням).



У разі виникнення надзвичайної ситуації на території проведення Заходу
беззаперечно виконувати вимоги Організатора Заходу.



Не проводити на території Заходу професійну фото- і відеозйомку (проведення
такої зйомки можливе тільки за погодженням з Організатором).



Дбайливо відноситься до майна готелю «InterContinental Kyiv», Організатора,
Партнера, учасників, відвідувачів Заходу. У разі псування майна готеля
«InterContinental Kyiv», Організатора, Партнера, учасників, відвідувачів Заходу
повністю відшкодувати завдані збитки.



Негайно звернутися до Організатора у випадку несправності, ненавмисного
пошкодження квитка та / або браслета, а також виникнення будь-яких інших
питань, пов'язаних з використанням квитка та / або браслета.

10. Організатор Заходу має право::


Без будь-яких компенсацій відмовити у відвідуванні Заходу або забажати покинути
територію проведення Заходу:



особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або токсичного
сп'яніння;



особам, поведінка яких є агресивним або які вступають в конфлікт зі службою
охорони, учасниками, відвідувачами Заходу;



особам, які не дотримуються правила безпеки (в тому числі пожежної безпеки),
вимоги даних Правил або здійснюють дії, які можуть завдати шкоди репутації
Організатора, співробітникам Організатора, учасникам, відвідувачам, третім
особам.



c метою контролю безпеки оглядати речі відвідувачів на предмет заборонених
предметів, визначених п. 9 цих Правил.



змінювати час проведення Заходу.

11. Організатор не несе відповідальності за здоров'я і збереження особистих речей
відвідувачів, а також за підробку квитків і браслетів третіми особами.
12. Відшкодування організатором вартості квитка можливо тільки за умови скасування
заходу. Затримка початку заходу не є підставою для повернення квитка. Вартість
сервісного або інших додаткових зборів поверненню не підлягає.
13. Слід мати з собою документ, що засвідчує особистість державного зразка (паспорт або
водійське посвідчення). Для прослуховування доповідей іноземних спікерів, при
наявності документа, що посвідчує особу, учасникам видається гарнітура для
синхронного перекладу.
14. Організатор Заходу не несе відповідальності в разі скасування, зміни дати і часу
проведення Заходи, якщо таке скасування або зміни будуть наслідком обставин
непереборної сили, що знаходяться поза контролем Організатора (форс-мажорні
обставини), зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих , пожеж, повеней, військових
дій, блокади, введення режиму надзвичайного або воєнного стану, змін законодавства,
рішень державних та / або місцевих органів влади, будь-яких інших обставин, що
знаходяться поза контролем Організатора.
15. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» в разі
відвідування Заходу відвідувачі надають свою згоду на обробку і використання їх
особистих даних для цілей відвідування Заходу, а саме на збір, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення,
знищення їх особистих даних, передачу партнерам, підрядникам, бізнес-партнерам
Організатора. Така згода є безстроковою, за винятком випадків, коли така згода буде
відкликана відвідувачем за вмотивованим письмовим вимогу. Відвідувач також
підтверджує, що дані про нього є достовірними і в подальшому можуть бути оброблені
і використані Організатором та його партнерами. Відвідувачі погоджуються з тим, що
Організатор звільняється від відповідальності повідомляти відвідувачів про передачу
персональних даних користувача з урахуванням того, що така передача відповідає
цілям, визначеним цими Правилами. Відвідувач надає свою згоду Організатору та
залученими ним третім особам на обробку своїх персональних даних.

