Договір-оферта
Про участь в Online-конференції «Конференція 2021» через офіційний сайт
Участь у Online-конференції передбачає Вашу згоду з нижченаведеними умовами.
1. Основні положення
1.1. Цей Договір є публічною офертою і регулює відношення Учасників (Покупців) і Організатора
(Продавця), Online «Конференції 2021» (далі Конференція).
1.2. Організація і проведення Конференції регулюється законодавством України.
1.3. Оформлення Учасником замовлення на участь в Конференції, за допомогою сайту https://romashka.com/,
означає його згоду з умовами цієї Оферти. Оферта вважається прийнятою Покупцем і Договір, укладений
Сторонами, з моменту виконання наступних дій:
- проставлення спеціальної галочки чекбокс - означає згоду з умовами оферти при реєстрації Учасника
- завершення реєстрації Учасника на сайті Конференції;
- оплати Учасником послуг, що надаються за цим Договором.
1.4. Організаторами Конференції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "Ромашка", ЄДРПОУ
0101010101, м. Київ, вул. Хрещатик,1 01001
1.5. Інформація, розміщена на сайті https://romashka.com/, є загальнодоступною, якщо інше не встановлено
цим Договором.
1.6. Реєструючись на сайті https://romashka.com/, Учасник, тим самим дає свою згоду на обробку його
персональних даних (ім'я, прізвище, контактні дані та рід занять) для внесення їх в інформаційну базу Учасників
заходу. Надалі ці дані можуть бути використані Організатором для інформування зареєстрованих користувачів
про хід підготовки до заходу, зміни в проведенні та ін. По електронній пошті, СМС або за допомогою телефонного
дзвінка.
2. Терміни реєстрації і місце проведення Конференції
2.1. Конференція проводиться «12» березня 2021 року.
2.2. Реєстрація на Конференцію починається «14» вересня 2019 року і закінчується «12» березня 2021 року.
2.3. Конференція відбудеться в Online-форматі з використанням додаткових платформ та сервісів, які
надають послуги відеотрансляцій.
3. Умови участі
3.1. Учасником Конференції можуть бути всі зацікавлені фахівці, що працюють в Інтернет сфері, сфері
реклами і ін. та цікавляться проблемами Інтернет маркетингу.
3.2. Щоб стати Учасником Конференції необхідно до «11» березня 2021 року включно, уважно ознайомитися
з умовами участі на сайті https://romashka.com/.
1) Вибрати пакет Учасника на сайті Конференції, які розділені на 2 категорії: Економ, Стандарт, Відеозапис.
Пакет Економ включає в себе:
- безпосередній доступ до Online трансляції в режимі реального часу
- можливість задати запитання спікерам в чаті
- можливість спілкуватися з учасниками в закритому чаті
Пакет Стандарт включає в себе:
- безпосередній доступ до Online трансляції в режимі реального часу
- можливість задати запитання спікерам в чаті
- можливість спілкуватися з учасниками в закритому чаті
- отримання відеозаписів Конференції після її проведення
- отримання всіх презентацій спікерів
Пакет Відеозапис включає в себе:
- отримання відеозаписів Конференції після її проведення та не передбачає участі Учасника безпосередньо
під час проведення Конференції в режимі реального часу.
2) Заповнити свої особисті дані: ім'я, прізвище, телефон, електронну пошту та ін.,
3) Перейти до вибору варіанта оплати та оплатити участь
3.3. При реєстрації Учаснику автоматично присвоюється ідентифікаційний номер («№ замовлення»).
3.4. Підтвердження про реєстрацію, і оплату прийде на вказаний Учасником E-mail, що є гарантією того, що
він отримує статус Учасника Конференції.
3.5. Безпосередньо в день Заходу за кілька годин до його початку всі Учасники, які оплатили свою участь та
придбали пакети Економ і Стандарт отримають посилання та доступи входу в особистий кабінет для перегляду
Online-трансляції.

3.6. Учасники, які придбали пакети категорії Відеозаписи, зможуть отримати на пошту посилання на
перегляд файлів Конференції одразу після завершення монтажу останніх, але не пізніше як через місяць з дати
проведення Заходу.
3.7. Організатори не редагують інформацію про Учасника – Email, телефон, ім'я, прізвище та місце роботи
вказане при реєстрації. Учасники можуть зробити це особисто в своєму кабінеті у разі такої потреби.
4. Обов’язки сторін
4.1. Організатор зобов’язаний:
- виконати всі необхідні і залежні від нього дії по підготовці Заходу
- прийняти і зберегти реєстрацію Учасника
- прийняти оплату заявленого пакету від Учасника та надіслати йому підтвердження отримання коштів
- згенерувати посилання та паролі доступу до Online трансляції та надіслати їх в день проведення Заходу
Учасником які придбали пакети Економ і Стандарт.
- надіслати посилання та необхідні коди доступу для перегляду відеозаписів не пізніше як через місяць
після проведення Конференції, Учасникам, які придбали пакети Стандарт та Відеозаписи.
- Організатор має право заблокувати доступ до закритого чату спілкування Учасників у разі порушення
Учасником норм етики, образ інших Учасників, спікерів, лайки тощо.
4.2. Учасник зобов’язаний:
- зареєструватися на сайті Конференції та внести всі потрібні дані про себе у відповідну форму реєстрації
- оплатити участь згідно вартості обраного пакету
- забезпечити себе необхідними пристроями для перегляду Online трансляції та якісним Інтернетом.
- не передавати посилання та коди доступу до Online трансляції або відеозаписів третім особам
- не ображати своїми коментарями та повідомленнями спікерів чи інших Учасників в закритому чаті для
спілкування під час безпосереднього проведення Заходу
4.3. Обмеженя відповідальності
- Організатор не відповідає за невідповідність Заходу, тематики чи суті виступу спікеру очікуванням
Учасника.
- Організатор не несе відповідальності за погану якість Інтернет-покриття Учасника при перегляді Online
трансляції чи несправні пристрої відтворення, які є власністю Учасника.
- Організатор розуміє, що можливі збої в безперервній якісній подачі сигналу трансляції, та буде
намагатися якомога швидше їх усунути.
5. Умови оплати та безпека платежів
5.1. Спосіб оплати участі Учасник вибирає при оформленні замовлення самостійно, із запропонованих
Організатором. Учасник зобов'язаний оплатити участь, відповідно до обраного способу до дати проведення
Конференції.
5.2. Вартість участі в Конференції буде підвищуватися по мірі наближення до заходу. Графік підвищення
затверджений, але в разі необхідності буде регулюватися Організатором. З актуальним розкладом цін можна
завжди ознайомитися на сайті
Період
14.09.2020 – 14.11.2020
15.11.2020 – 15.01.2021
16.01.2021 – 16.02.2021
17.02.2021 – 12.03.2021

Економ
300
350
450
650

Стандарт
400
500
650
800

Відеозаписи
200
250
300
400

5.3. Сума замовлення не залежить від ціни квитка в момент реєстрації, і перераховується автоматично згідно
вартості на день оплати. Процеси реєстрації та оплати на сайті автоматизовані, і нова ціна набирає чинності в
00:00 за київським часом в зазначений день. Ціна, прописана на сайті, може якийсь час відрізнятися від зазначеної
в системі реєстрації, і не впливає на суму оплати.
5.4. Оплатити участь можна в режимі online через системи електронних платежів LiqPay, WayForPay, які
використовуються на сайті https://romashka.com/. Або завантажити рахунок на оплату через банк.
5.5. Безпека платежів забезпечується використанням SSL протоколу для передачі конфіденційної інформації
від клієнта на сервер системи для подальшої обробки. Подальша передача інформації здійснюється за закритими
банківським мереж надзвичайно захисту.
5.6. Обробка отриманих в зашифрованому вигляді конфіденційних даних клієнта (реквізити карти,
реєстраційні дані і т.д.) проводиться в процесинговому центрі. Таким чином, ніхто, навіть продавець, не може
отримати персональні і банківські дані клієнта, включаючи інформацію про його покупках, зроблених в інших
магазинах і сайтах.

6. Повернення коштів
6.1. Повернення коштів, сплачених за участь в Конференції, можливий не пізніше ніж за 1 місяць до початку
Конференції.
6.2. У разі повернення коштів за квитки, Учасник не допускається до участі в Конференції та/або йому не
будуть надіслані відеоматеріали.
6.3. Щоб відмовитися від участі і повернути кошти, Учасник зобов'язаний звернутися в службу підтримки
сайту https://romashka.com/ за адресою електронної пошти info@romashka.com/. Обов'язково вказавши номер
замовлення, спосіб оплати і дату покупки. А також прикріпити скан копію паспорту або якогось іншого
документу, ім'я власника якого збігається з ім’ям власника квитка. Заявки без цієї інформації залишаються без
розгляду.
6.4. Повернення коштів може відбуватися протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки на
повернення.
6.5. Витрати по банківських комісій і комісіям платіжних агрегаторів за перерахування грошових коштів несе
на собі Учасник, тому вони будуть відраховані від суми до повернення Учаснику.
6.7. Організатор має право не здійснювати повернення коштів у разі дії непереборних форс-мажорних
обставин описаних в п.6.3. даного Договору.
7. Дія Умов
7.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Пропоновані можливості Учасником і діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов'язань.
7.2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.3. Організатор звільняється від виконання своїх зобов'язань в результаті дії непереборної сили: стихійних
явищ (землетрус, повінь тощо.), Визначених заборонних заходів держави, а також обставин суспільного життя:
військових дій, епідемії, великомасштабних страйків і так далі, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні
і невідворотна.
7.4. Організатор залишає за собою право змінити ці Умови, при цьому Учасники погоджуються
дотримуватися цих правил.
7.4.1 Інформація на сайті конференції динамічно змінюється в залежності від участі спонсорів, здоров'я
спікерів, можливостей підрядників і інших зовнішніх факторів. Огранізатор докладає всіх зусиль для своєчасного
зміни інформації, але не може гарантувати її виняткову точність. На жаль ніхто не ідеальний.
7.5. Актуальна версія Пропоновані можливості знаходиться за адресою: https://romashka.com/oferta.html

8. Інформація про Організатора
ФОП Петренко Петро Петрович
м. Київ, вул. Хрещатик,1 01001.
ЄДРПОУ 0101010101
Тел: +38 033 1234567
e-mail: ddd@ddddddd.com
Перед реєстрацією і наданням Інформації Учасник уважно ознайомився з цими умовами і погодився
з встановленим ними порядком отримання та обробки Інформації!

