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A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)
Green Future Conference 2018 rendezvényének
Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1. Érvényes: A HuGBC mint Szervező (továbbiakban Szervező) által 2018. november 8-án a MagNet
Közösségi Házban (1062 Budapest, Andrássy út 98.) megrendezésre kerülő Green Future Conference
2018 elnevezésű rendezvény (továbbiakban: Konferencia) jelentkezési idejére és az esemény
időpontjára, valamint regisztrálói és résztvevői részére.
2. A Konferencia tárgya és programja a https://www.hugbc.hu/ weboldalon közzétetteknek
megfelelően.
3. A Konferencia regisztrálói és résztvevői: azon természetes személyek, akik saját nevükben vagy az
őket delegáló jogi személyek nevében sikeresen regisztrálnak a https://www.hugbc.hu/ oldalon, és
arról visszaigazolást kapnak. A résztvevők azok, akik a Konferencián hallgatóságként részt vesznek.
4. A Konferencián történő részvétel feltételei:
a. Megrendelés: Regisztráció a https://www.hugbc.hu/ oldalon, melynek sikerességét a Szervező
visszaigazoló e-mailje igazolja.
b. A Szervező megküldi a részvételi díj befizetéséhez szükséges számlát. A jelentkezés addig nem
számít véglegesnek, amíg a Szervező bankszámlájára be nem érkezik a részvételi díj.
c. A sikeres regisztrációt követő lemondást 2018. október 24. 24.00 óráig fogad el a Szervező
térítésmentesen. Azt követő lemondás esetén az ingyenes részvételre jogosult regisztrálók számára
10.000 Ft + áfa adminisztrációs költséget számláz ki a Szervező, a térítéses jeggyel rendelkezőknek a
részvételi díjat nem áll módjában visszatéríteni. Nem érinti ez a rendelkezés a fogyasztóvédelmi
törvényben a természetes személyeket mint fogyasztókat megillő jogok gyakorlását.
5. Részvételi díjak: A HuGBC a Konferencia mindenkor érvényes árait a https://www.hugbc.hu/ teszi
közzé, és fenntartja az árváltoztatás jogát. Árváltoztatás esetén a már regisztrált jelentkezők az
eredeti részvételi díjat fizetik. Szervező az árváltoztatást a honlapján közzéteszi.
A részvételi díj tartalmazza az alábbiakat:
- Részvétel az előadásokon, panelbeszélgetésen hallgatóként
- Fogyasztást a programban jelölt kávészünetekben és ebéden
- A SmartEvent rendezvénytámogató applikáció használatát.
- Hozzáférés a Konferencia előadásainak azon anyagaihoz, melyekhez az előadó hozzájárul. Az
előadásokat kizárólag a Konferencia résztvevők számára, saját felhasználásra bocsátjuk
rendelkezésre. Harmadik személynek nem adhatók ki, sem elektronikus, sem más adathordozón nem
terjeszthetők, másolhatók.
6. Adatvédelem: A Konferencia regisztrálója a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező
az általa megadott személyes adatait kizárólag a Konferenciával és szolgáltatásaival kapcsolatos
vonatkozó információkkal a jövőben kapcsolattartáshoz felhasználja.
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7. A szerződés létrejötte: A szerződés elektronikus úton jön létre, a szerződés létrejöttéről a sikeres
regisztrációt és fizetést követően egy-egy visszaigazoló e-mailt küldünk. A jelen ÁSZF tartalmazza a
részvétel általános feltételeit, melyet a regisztráció során a résztvevő elfogad.
A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Konferencia a Szervező érdekkörébe
tartozó okból meghiúsul, a belépőjegy árát a Szervező visszautalja a résztvevő részére, a Konferencia
tervezett időpontját követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a Konferenciát a Szervező egy másik
időpontban tartja meg, úgy a résztvevő eldöntheti, hogy részt vesz-e a másik időpontban
megrendezésre kerülő Konferencián vagy kéri a megvásárolt jegy visszatérítését.
8. Jogok:
A Konferencia rendezési joga, valamint minden más, a Konferencia megtartása során keletkező
szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogosultság a Szervezőt illeti. A résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával
tudomásul veszi, hogy a Szervező nem engedélyezi a Konferencia egészének vagy annak részeinek a
rögzítését. A Konferencia során rögzítésre kerülő kép- és a hanganyag (a továbbiakban „Felvétel”) a
Szervező kizárólagos tulajdonát képezik. A Konferencia bármilyen Felvétele, annak további
felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára
elérhetővé tétele, kizárólag a Szervező előzetes hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben a résztvevő
a Szervező előzetes hozzájárulása nélkül jut a Felvételek birtokába, azokat késedelem nélkül törölni
köteles.
A Konferencia résztvevője a regisztrációval hozzájárul, hogy a Szervező Felvételeket készítsen az
eseményen, amelyeket külső és belső kommunikációjában felhasználhat.
9. A felelősség korlátozása
A Szervező nem felel a Konferencia helyszínére bevitt tárgyakért és nem vállal felelősséget a
Konferencián történő részvétel kapcsán a résztvevők egészségében, életében vagy vagyonában
bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén. Szervező kizárja a felelősségét a harmadik személy
felróható magatartásával okozott károkért.
10. Egyéb feltételek:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó.
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