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Regulamin Warsztatów stacjonarnych  

„Sieć kampusowa. Jak ją stworzyć, zarządzać i dla kogo?” 
 

 

1. DEFINICJE 

• Integrale IT Sp. z o.o./ Organizator – (dalej: „Integrale IT”); Integrale IT Sp. z o.o.,  
ul. Winogrady 18a, 61-663 Poznań NIP: 7393892156, KRS: 0000653039. 

• Strony – Uczestnik, Integrale IT. 

• Klient – przedsiębiorca współpracujący lub zainteresowany współpracą z Integrale IT w 
oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną, której pracownikiem, współpracownikiem lub 
przedstawicielem jest Uczestnik.  

• Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

• Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, występująca w imieniu Klienta. 
Uczestnikiem wydarzenia nie może być osoba reprezentująca konkurencję Integrale IT. 

• Wydarzenie – Warsztaty stacjonarne „Sieć kampusowa. Jak ją stworzyć, zarządzać i dla kogo? 
przeprowadzane przez Integrale IT dla Uczestników w celu zwiększenia ich wiedzy zakresu 
przetwarzania, składowania i magazynowania danych w oparciu o storage. Wydarzenie jest 
przeprowadzane w formie warsztatów stacjonarnych w Poznaniu. 

• Formularz Rejestracji – internetowy formularz, wypełniany przez Uczestnika w celu rejestracji 
Uczestników na Wydarzenie. 

• Dostawca – dostawca sali konferencyjnej, sprzętu technologicznego i usług cateringowych: 
CONCORDIA DESIGN sp. z o.o. ul Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań. 

• RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 

 

 

2. OGÓLNE INFORMACJE 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Wydarzeniu.  

2. Wydarzenie dedykowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematem osób z wykluczeniem 
podmiotów i osób je reprezentujących, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do 
działalności  Integrale IT. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Wydarzeniu poprzez zarejestrowanie się za pomocą 
Formularza Rejestracji. Rejestracja wymaga od Uczestnika podania prawdziwych danych 
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Wydarzenia.  

4. Uczestnik może utrwalać treść i przebieg Wydarzenia tylko dla własnych potrzeb. Utrwalone treści 
nie mogą być udostępniane osobom trzecim. W przypadku naruszenia zakazu Integrale IT ma 
prawo zablokować możliwość rejestracji na kolejne wirtualne spotkania lub dochodzić 
odszkodowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

5. Uczestnik ma możliwość zadawania pytań prelegentom.  

 

  



Winogrady 18a, 61-663 Poznań, www.integraleit.pl 

3. REJESTRACJA  

1. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest skuteczne z chwilą przesłania przez Uczestnika Formularza 
Rejestracji udostępnionego przez Integrale IT bezpośrednio wobec Klienta, który jest związany 
współpracą z Integrale IT. Rejestracja następuje za pośrednictwem strony:  
https://forms.office.com/r/rENfzN7LqY 

2. Dane wymagane podczas rejestracji: Imię, nazwisko, służbowy adres email, nr telefonu i pełna 
nazwa firmy, którą Uczestnik reprezentuje oraz preferencje dot. noclegu i wyżywienia. 

3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 

4. Uczestnik może wziąć udział w Wydarzeniu tylko jeden raz, w dniu, w którym Wydarzenie jest 
organizowane: 26 października 2022 roku lub 27 października 2022 roku.  

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu w terminie do 5 (pięciu) dni przed dniem, 
w którym organizowane jest Wydarzenie, na które dokonał rejestracji poprzez wysłanie wiadomości 
na adres: l.arent@integraleit.pl 

6. Po otrzymaniu Formularza Rejestracji Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość 
potwierdzającą udział Uczestnika w Wydarzeniu. 

 

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Dokonanie rejestracji upoważnia do udziału w Wydarzeniu w jednym z dni: 26 października 2022 
lub 27 października 2022r. Wyboru daty dnia wydarzenia, w którym uczestnik będzie brał udział, 
dokonuje na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego. 

2. Organizator pokrywa koszt: wynajmu sali konferencyjnej oraz gastronomii od Dostawców dla 
uczestników wydarzenia wg Programu Wydarzenia stanowiącego – Załącznik nr 1. Usługi nie 
wymienione w Programie Wydarzenia, a z których uczestnik skorzysta, są opłacane indywidualnie 
przez Uczestnika i nie przysługuje za nie zwrot kosztów od Organizatora. Organizator nie pokrywa 
kosztów podróży. 

3. Do zarejestrowania należy podać wszystkie dane wymagane przez formularz rejestracyjny i zgodne 
z rzeczywistością. 

4. Uczestnik będzie otrzymywał drogą elektroniczną (na podany adres email) wiadomości 
elektroniczne z powiadomieniami tuż przed Wydarzeniem, podziękowania za udział i badanie 
satysfakcji. 

5. Uczestnik będzie otrzymywał drogą telefoniczną (na podany numer telefonu) przypomnienia 
o wydarzeniu jak i pytanie o pomoc lub zainteresowanie rozwiązaniem po Wydarzeniu. 

6. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego 
warunków. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Wydarzeniu w sposób zgodny z prawem, nie naruszający 
praw i dobrego imienia osób trzecich, w tym innych Uczestników i prelegentów.  
Integrale IT zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia na rzecz Uczestnika usługi 
Wydarzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego 
Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych. 

8. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań i zaniechań zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami prawa, w szczególności Uczestnik ponosi odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody, w tym w miejscach w których odbywa się Wydarzenie. 

10. Integrale IT nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. błędne podanie przez Uczestnika danych do rejestracji, które uniemożliwiają wzięcie 
udziału w Wydarzeniu, 

b. zdarzenia spowodowane siłą wyższą, 

c. nieprawidłowe działanie usług Dostawcy lub stron trzecich (np. sieci Internet), 

d. przydatność i wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Wydarzenia, 

e. za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób 
trzecich, w tym uczestników Wydarzenia, 

f. działania i zaniechanie osób trzecich, w tym innych uczestników Wydarzenia 

mailto:l.arent@integraleit.pl
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Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do szkód wyrządzonych z winy umyślnej. 
Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora za szkody w postaci utraconych korzyści. 

 

 

6. ZMIANY W PROGRAMIE WYDARZENIA. ODWOŁANIE WYDARZENIA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia tj. m.in. osób 
prelegentów, tematów i godzin prelekcji. Integrale IT może wprowadzić zmiany w programie 
Wydarzenia oraz zmodyfikować warunki techniczne z ważnych powodów. 

2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą 
komunikatora – poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres email. 

3. Organizator może odwołać Wydarzenie z ważnych powodów. W takim przypadku Uczestnikom 
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia do Organizatora, w szczególności Organizator nie jest 
zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kosztów oraz nie ma obowiązku zapłaty równowartości 
świadczeń przewidzianych w ramach Wydarzenia. 

 

 

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą rejestracji na Wydarzenie Integrale IT udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej 
licencji do korzystania z materiałów przekazanych w ramach Wydarzenia oraz zapisu obrazu i/lub 
dźwięku przeprowadzonego Wydarzenia, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika. 
Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Wydarzenia oraz 
jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. 

2. Uczestnik nie powinien podczas Wydarzenia podawać informacji, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa Klienta lub danych podlegających jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów 
prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za 
podanie takich informacji oraz ich wykorzystanie przez jakąkolwiek osobę. 

 

 

8. REKLAMACJE 

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Wydarzenia 
elektronicznie na adres marketing@integraleit.pl. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni do dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać krótki opis okoliczności będących podstawą złożenia 
reklamacji, datę i godzinę wystąpienia tych okoliczności oraz oznaczenie Uczestnika lub Klienta. 

3. Integrale IT rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od ich otrzymania. O ich rezultacie Integrale IT 
niezwłocznie zawiadomi Uczestnika drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu 
Rejestracji. 

4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej 
lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości 
elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji. 

2. Wszelkie materiały reklamowe i marketingowe dotyczące Wydarzenia mają charakter informacyjny. 
Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla siedziby Integrale IT. 

3. Regulamin udostępniany jest na stronie: https://integraleit.pl/wp-
content/uploads/2022/10/Regulamin_warsztat_siec_kampusowa.pdf  
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Załącznik nr 1 – PROGRAM WYDARZENIA 

 

Warsztaty stacjonarne: Sieć kampusowa. Jak ją stworzyć, zarządzać i dla kogo? 

 

Daty: 26 październik 2022 r. lub 27 październik 2022r.,  

Miejsce warsztatów: CONCORDIA DESIGN sp. z o.o. ul Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań. 

Sala: C6 

 

AGENDA: 

08:30 – 09:00 Przyjazd do CONCORDIA DESIGN, poczęstunek 

09:00 – 09:05 Powitanie uczestników 

09:05 - 11:00 WARSZTAT TEORETYCZNY cz. I: 

 1. Wprowadzenie.  

2. Czym jest Campus Fabric? 

3. Jak działa? 

4. Zalety w stosunku do klasycznej sieci „campusowej”? 

11:00 – 11:20 Przerwa kawowa 

11:20 – 12:30 WARSZTAT TEORETYCZNY cz. II: 

 5. Jak zaprojektować? 

6. Jak wdrożyć? 

7. Q&A. 

12:30 – 13:00 Lunch 

13:00 – 17:00 WARSZTAT PRAKTYCZNY - KONFIGURACJA 

 1. Omówienie zestawu laboratoryjnego.  

2. Omówienie topologii sieci laboratoryjnej. 

3. Konfiguracja i testy usług w sieci Campus Fabric. 

4. Automatyczna konfiguracja nowego urządzenia Fabric. 

5. Automatyczna konfiguracja nowego urządzenia dostępowego. 

17:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie dyplomów. 

 

 

   

  

  


