Regulamin uczestnictwa w Call for Speakers Tech3camp 2022
1. Organizatorem Call for Speakers Tech3camp 2022 jest Infoshare sp z o.o. z siedzibą w
Gdańsku, al. Grunwaldzka 472 B. 80-309 Gdańsk, dalej jako Organizator.
2. Call for Speakers Tech3camp ma na celu pozyskanie nowego kręgu prelegentów z
obszaru zainteresowań IT, którzy zawodowo pracują nad ciekawymi, innowacyjnymi
projektami i chcą podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z szerszym gronem
odbiorców, które zapewnia w ramach Meetuapów Tech3camp Organizator.
3. Celem zgłoszenia do Call for Speakers Tech3camp wystąpienia, jest przedstawienie
projektu, podzielenie się wiedzą, zainicjowanie dyskusji.
4. Każde wystąpienie w ramach Call for Speakers trwa 20 minut.
5. Zgłoszenie w ramach Call for Speakers można wysyłać maksymalnie do 10 dnia przed
planowaną datą meetupu, na którym prelegent/ka chce wystąpić.
6. Organizator może przedłużyć czas wystąpienia, o czym poinformuje prelegenta/kę
odpowiednio wcześniej (maksymalnie na 3 dni przed planowaną datą wystąpienia).
7. Organizator nie przyjmuje prezentacji promocyjnych, marketingowych lub
sprzedażowych.
8. Prezentacja i prelegent/ka zostaną wybrane przez organizatora meetupów Tech3camp
o czym organizator poinformuje prelegenta/kę najpóźniej 8 dni przed planowaną datą
wystąpienia.
9. Jeżeli zgłoszenie zostanie wybrane informacje o prelegencie/tce jego/jej bio, zdjęcie,
temat oraz abstrakt wystąpienia, zostaną opublikowane na stronie internetowej:
tech.3camp.pl.
10. Meetupy Tech3camp odbywają się w formie osobistego udziału uczestników i
prelegentów w O4 Coworking w Olivia Business Centre w Gdańsku, w związku z czym
obecność prelegenta/ki jest obowiązkowa w miejscu spotkania.
11. Organizator zapewnia prelegentom wyłonionym w konkursie Call for Speakers
Tech3camp, którzy wezmą faktyczny udział w Meetupach Tech3camp, wejściówki na
Infoshare F3 lub Infoshare, przy czym:
a. za wystąpienie w jednym z Meetupów organizowanych w dniach: 1 marca, 15
marca, 12 kwietnia oraz 26 kwietnia 2022 roku prelegent otrzyma wejściówkę
Premium na Konferencję Infoshare F3, która planowana jest na 19 maja 2022
roku w Gdańsku.
b. za wystąpienie w jednym Meetupów organizowanych w dniach: 7 czerwca, 23
sierpnia oraz 6 września 2022 roku prelegent otrzyma wejściówkę Conference
Pass na Konferencję Infoshare, która planowana jest w dniach 6-7 października
2022 roku w Gdańsku.
12. Kontakt do organizatora: kontakt@3camp.pl

