EN
Conference Rules
This document shall constitute an equivalent of a verbal contract, and its terms and conditions
shall be accepted by purchasing a ticket on live.adsider.com website (the “Website”). Please
read the Conference Rules (the “Rules”) prior to ordering services on the Website.
By accepting these Rules, the participant also accepts all other terms and conditions, rules,
documents, and confidentiality policies published on the Website, which shall make an integral
part of these Rules.
Information disclosed to the participant shall constitute confidential information and
intellectual property of the organiser and/or third parties protected by applicable intellectual
property law.
1. Rights and obligations of the organiser
1.1. The organiser shall use the best efforts to organise and hold the Adsider LIVE online
conference (the “Event”).
1.2. The organiser shall publish information about any changes in the schedule and the format
of the Event.
1.3. The organiser shall notify the participants on any matters relative to the Event by phone,
e-mail, messengers in social networks or by any other available means of communication.
1.4. The organiser shall have the right to make changes and amendments in these Rules and
any other documents unilaterally. In case of any amendments, the restated documents shall be
published on the website.
1.5. The organiser shall have the right to cancel the ticket purchased by the participant in case
that the latter breaches these Rules.
2. Purchasing a ticket
2.1. You become a participant upon buying a ticket. The ticket price is stated on the website.
2.2. To purchase a ticket, you should:
- visit the website and choose the number of the tickets using the tickerforevent integrated
ticket operator;
- fill in a questionnaire where the following fields are mandatory: name, last name,
company, position, e-mail address, and telephone number;
- make payment. Please note that bank charges and commissions are borne by the
participant.
2.3. After you have paid for the ticket, you will receive an e-mail message with information
about the Event. One week prior to the event, you will receive an e-mail message with a
personal link by clicking on which you will be able to view the event online.
2.4. In case that you are unable to attend the event, the price of the ticket can be refunded if
your send a written request at least 14 calendar days prior to the event.
2.5. In case that the ticket is purchased/a written request for a refund is sent less than 14
calendar days prior to the event, the price of the ticket cannot be refunded.

2.6. When refund is made, its amount will be reduced by the amount of bank charges, taxes,
and other expenses.
2.7. The organisers may change the terms and conditions, speakers, date, time and programme
of the event as they may deem fit. In case of such changes, the organisers will publish a relevant
notice on the website.
2.8. Participants should be 18+ years old.

3. Representations and warranties of the participant
3.1. The participant warrants that the information provided by him/her is reliable and correct.
3.2. The participant is responsible for preserving a personal link sent to his/her e-mail address.
The organiser is not responsible for the participant’s losing the personal link.
3.3. The participant warrants that he/she will not violate copyright of the Organiser and/or
thirds parties in any manner.
3.4. The participant may not transfer or distribute video materials provided to him/her.
3.5. The participant shall responsible for monitoring potential changes in the format, date, time,
programme and other term and conditions applicable to the Event by visiting the website.
3.6. In case that the participant infringes intellectual property rights by using intellectual
property contrary to these Rules, the participant shall be liable to pay the event organiser
damages resulting from this violation.
4. Force majeure
4.1. The parties shall not be held liable for any failure to perform obligations under these Rules
in case of occurrence and existence of extraordinary events, in particular: extreme weather,
natural disasters (earthquakes, floods, fire), epidemics, epizootic outbreaks, political upheaval,
wars, civil unrest, acts adopted by governmental authorities, etc., that have occurred and exist
beyond control of the parties.

UA
Правила Конференції
Цей документ є еквівалентом усної угоди, і акцептується покупкою квитка на сайті
live.adsider.com (надалі – «сайт»). Будь ласка, ознайомтеся з текстом Правил
Конференції (надалі – «Правила») перед тим, як ви почнете замовлення послуг на сайті.
Акцепт умов цих Правил є також акцептом учасником всіх інших угод, правил,
документів, політики конфіденційності опублікованих на сайті, які є невід’ємною
частиною цих Правил.

Інформація, що надається учаснику, є комерційною таємницею та інтелектуальною
власністю організатора та/або третіх осіб і захищається законодавством про
інтелектуальну власність.
1. Права та обов'язки організатора
1.1. Організатор зобов'язується зробити все можливе для проведення онлайнконференції «Adsider LIVE» (надалі – захід).
1.2. У разі будь-яких змін в розкладі та форматі проведення заходу – організатор
розміщує відповідну інформацію на сайті.
1.3. Організатор інформує учасників з будь-яких питань, пов'язаних з проведенням
заходу за допомогою телефону, електронної пошти, месенджерів в соцмережах або будьякими іншими доступними засобами комунікації.
1.4. Організатор має право вносити зміни у ці Правила та до інших документів в
односторонньому порядку. У випадку внесення змін, документи в новій редакції
публікуються на сайті.
1.5. Організатор заходу має право на власний розсуд анулювати квиток учасника, у
випадку порушення останнім цих Правил.
2. Придбання квитка
2.1. Ви стаєте учасником заходу з моменту придбання квитка. Вартість квитка
зазначається на сайті.
2.2. Для того щоб придбати квиток, вам необхідно:
зайти на сайт та за допомогою інтегрованого квиткового оператора ticketforevent
обрати кількість квитків;
заповнити анкету, в якій обов’язково зазначаються: ім’я, прізвище, компанія,
посада, емейл та номер телефону;
здійснити оплату. Звертаємо вашу увагу, що комісії банків сплачуються за
рахунок учасника.
2.3. Після оплати квитка, ви отримаєте повідомлення на ваш емейл із зазначенням
інформації про захід. За один тиждень до початку заходу на ваш емейл буде надіслано
персональне посилання, перейшовши за яким, у вас з’явиться доступ до онлайнперегляду заходу.
2.4. У разі, якщо ви не можете взяти участь у заході, вартість квитка може бути
повернена, у випадку направлення письмової вимоги не менше ніж за 14 календарних
днів до початку заходу.
2.5. У випадку придбання квитка/направлення письмової вимоги про повернення коштів
менше ніж за 14 календарних днів до початку заходу, вартість квитка не повертається.
2.6. При поверненні вартості квитка із суми утримуються банківські, податкові та інші
витрати.
2.7. Організатори заходу мають право в односторонньому порядку змінювати умови,
спікерів, дату, час та програму заходу. У випадку внесення вищезазначених змін,
організатори розміщують відповідне повідомлення на сайті.
2.8. Вікове обмеження для учасників заходу 18+.

3. Гарантії та зобов’язання учасника
3.1. Учасник гарантує, що надана їм інформація є достовірною і точною.
3.2. Учасник самостійно несе відповідальність за збереження у схоронності надісланого
на його емейл персонального посилання. Організатор не несе відповідальність за втрату
учасником персонального посилання.
3.3. Учасник гарантує, що він ніяким чином не буде порушувати авторські права
організатора та/або третіх осіб.
3.4. Замовник не має права передавати та розповсюджувати надані йому відеоматеріали.
3.5. Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, програми та інших
умов, які стосуються заходу на сайті організатора.
3.6. В разі порушення прав інтелектуальної власності учасником шляхом використання
об’єктів інтелектуальної власності всупереч умовам цих Правил, останній сплачує на
користь організатора заходу збитки, зумовлені таким порушенням.
4. Форс-мажор
4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання
зобов’язань за цими Правилами у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного
характеру, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі),
епідемії, епізоотії, політичних катаклізмів, війни, громадянських хвилювань, акти
державних органів та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.

