REGULAMIN CYKLICZNYCH SPOTKAŃ „URTICA CAFE”
Edycja 2019/2020

§ 1 Postanowienie wstępne
1. Organizatorem spotkań pod nazwą „Urtica Cafe” (zwanych dalej „Spotkanie,”) jest
Urtica Sp. z o.o. (zwanych dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady, termin oraz czas co miesięcznych Spotkań w
ramach inicjatywy „Urtica Cafe” Pracowników Urtica sp. z o.o. oraz Lideo Sp. z o.o. w
Katowicach i we Wrocławiu.
3. Udział w Spotkaniu i wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją treści
Regulaminu.
4. Adresatami Spotkań są Pracownicy Urtica sp. z o.o. i Lideo sp. z o.o. zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych (zwanych dalej
„Pracownicy”/”Uczestnicy”).
5. Celem Spotkań jest edukowanie i integrowanie pracowników wokół kwestii związanych
ze stylem życia.
6. Udział w Spotkaniach jest nieodpłatny.
7. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora (ul. Krzemieniecka 120, 54613, Wrocław).
§ 2 Zasady i warunki udziału w Spotkaniach
1. Maksymalny limit Uczestników na jedno spotkanie (zależnie od podejmowanego
tematu) to 15-30 osób.
2. Pracownicy chętni do wzięcia udziału w Spotkaniu, zobowiązani są do wysłania swojego
zgłoszenia na adres: marketing@urtica.pl.
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do wzięcia udziału w
Spotkaniu.
4. Pracownik który z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w Spotkaniu
zobowiązany jest do wskazania osoby na jego zastępstwo i wysłania stosownego emaila na adres: marketing@urtica.pl.
5. Pracownik który nie odwoła swojego zgłoszenia do 2 dni przed planowanym
Spotkaniem i nie weźmie udziału w planowanym Spotkaniu, nie wskazując zastępstwa
może zostać obciążony kosztami swojej nieobecności.
6. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Spotkaniu powinno zostać przesłane Organizatorowi
na wskazany adres e-mail najpóźniej na 2 dni (robocze) przez planowanym
Spotkaniem.
§ 3 Terminy i miejsce Spotkań
1. Spotkania odbywać się będą we Wrocławiu i Katowicach raz w miesiącu w czasie
wolnym od pracy, w terminie wcześniej wskazanym przez Organizatora Spotkań.
2. Termin oraz miejsce Spotkania zostanie wskazane przez Organizatora poprzez
wywieszenie ogłoszenia w ogólno dostępnym miejscu na terenie Spółki we Wrocławiu i
Katowicach oraz za pośrednictwem komunikacji e-miał przesłanej do Pracowników
wskazanych w § 1 ust. 1 na ich indywidualne skrzynki pocztowe.
3. Dokładny opis tematyki poruszanej na Spotkaniu, każdorazowo zostanie wskazany
przez Organizatora w ogłoszeniu oraz w komunikacji e-mail o którym mowa w § 2 ust.
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§ 4 Prawa autorskie
1. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy
plastycznej wykonanej podczas Spotkani oraz że nie narusza praw osób trzecich, w
szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
2. Przystępując do Spotkania i do wykonania Dzieła, Uczestnik zezwala Organizatorowi na
korzystanie z Dzieła bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką
ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, licytacja, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik
udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i
przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia
z innymi Dziełami.
4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia także
Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
5. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności egzemplarza
Dzieła.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. W sytuacji wyjątkowej Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania. W
przypadku odwołania Spotkania, Organizator poinformuje o tym Pracowników w
odpowiedzi na wysłane zgłoszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Spotkania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji Spotkań i publikacji materiałów.
4. Pracownicy biorący udział w Spotkaniu wyrażają zgodę na wykorzystani wizerunku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pracowników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone, skradzione w trakcie Spotkania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Pracownika kosztami Spotkania w
sytuacji nieuzasadnionej nieobecności na Spotkaniu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wymiany przez Pracowników udziału w
Spotkaniu w ramach Urtica Cafe na inne aktywności oferowane przez Organizatora.
8. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Spotkaniu w sposób zgodny z dobrymi
obyczajami, w sposób nie godzący w dobre imię Organizatora.
§6 Obowiązywanie regulaminu
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany
wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu w
miejscu, o którym mowa w §1 ust.7.
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