
LAMBDA DAYS 2022 
REGULAMIN KONFERENCJI 

LAMBDA DAYS 2022 
CONFERENCE RULES 

I. INFORMACJE OGÓLNE I. GENERAL INFORMATION 

 
1. Konferencja Lambda Days 2022 (dalej zwana 
Konferencją) to odbędzie się w dniach 28-29 
lipca 2022 w Krakowie (PL). Konferencja odbywa 
się w formule hybrydowej i będzie można 
uczestniczyć w Konferencji:  
 
a)  osobiście (AUDITORIUM MAXIMUM UJ, ul. 
Krupnicza 33, 31-123 Kraków, PL):  
 
b)  lub online. 

 
2. Konferencja jest organizowana przez 
Erlang Solutions sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, ul. Karmelicka 7, II p., 31-133 
Kraków (KRS: 0000647497, REGON: 365912681, VAT 
EU: PL6762517176). 
 
3. Wszystkie informacje dotyczące Konferencji  
zamieszczane są na bieżąco na stronie 
internetowej wydarzenia:  
https://www.lambdadays.org/lambdadays2022 

	
Kontakt do Organizatora:	 info@lambdadays.org 
(odpowiedź do 2 dni roboczych) 

	
4. KWESTIE WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI: Ze 
względu na trwającą pandemię wirusa SARS-COV-2 
lokalne restrykcje obowiązujące w czasie 
Konferencji w Polsce mogą wpłynąć na warunki 
organizacyjne Konferencji oraz możliwość 
osobistego uczestnictwa. Uczestnicy powinni 
wziąć pod uwagę, że przyjazd do Polski, pobyt w 
hotelu  i/lub wejście do obiektu, w którym 
będzie odbywać się Konferencja może wymagać 
przedstawienia certyfikatu szczepienia (w tym 
szczepienia dawką przypominającą) i/lub 
przedstawienia negatywnego testu (w tym PCR). 
Uczestnik zamierzający osobiście brać udział w 
Konferencji powinien sprawdzić obowiązujące w 
tym czasie restrykcje przed przyjazdem do 
Polski, w szczególności restrykcje dotyczące 
odbywania kwarantanny. Należy zwrócić uwagę, że 
inne reguły dotyczyć mogą obywateli UE a inne 
osób przyjeżdzających do Polski spoza strefy 
Schengen. W razie wątpliwości Uczestnik może 
skierować odpowiednie zapytanie do organizatora 
Konferencji. 	

 
 

5. Lambda Days 2022 conference (hereinafter 
referred to as the Conference) will take place on 
July 28-29, 2022 in Kraków (PL). The Conference 
will take place in hybrid formula and it be 
possible to attend the Conference: 
 
a)  In person (AUDITORIUM MAXIMUM UJ, ul. 
Krupnicza 33,    31-123 Kraków, PL)  
 
b)   or online.  
 
2. The Conference is organized by Erlang 
Solutions sp. z o.o. with its seat in Krakow, 
ul. Karmelicka 7, II p., 31-133 Kraków (KRS: 
0000647497, REGON: 365912681, VAT EU: 
PL6762517176). 
 
3.  All information regarding the Conference 
(are posted on a regular basis on the event’s 
website https://www.lambdadays.org/lambdadays2022 

	
Organiser’s contact details: info@lambdadays.org 
(reply within 2 working days) 

 
4. ISSUES REQUIRING SPECIAL ATTENTION: Due to 
the ongoing SARS-COV-2 virus pandemic, local 
restrictions in force during the Conference in 
Poland may affect the organizational conditions 
of the Conference and the possibility of 
participation in person. Participants should 
take into account that entry to Poland, stay in 
a hotel and/or entry to venue where the 
Conference will be held may require the 
presentation of a vaccination certificate 
(including a booster dose vaccination) and/or a 
negative test (including PCR). A participant 
intending to attend the Conference in person 
should check the restrictions in force at that 
time before coming to Poland, in particular 
restrictions regarding quarantine. It should be 
noted that different rules may apply to EU 
citizens and persons arriving to Poland from 
outside the Schengen area. In case of doubts, 
the Participant may direct an appropriate 
inquiry to the Conference organizer. 
 

 
II. UDZIAŁ W KONFERENCJI                                     
 
1. Udział w konferencji jest możliwy po 
zarejestrowaniu uczestnika oraz uiszczeniu 
opłaty konferencyjnej (zakupie biletu), wg 
cennika zamieszczonego na stronie Konferencji, 
do dnia 28 lipca 2022. 
 

 
II. PARTICIPATION IN THE CONFERENCE  
 
 1. Attendance in the Conference is possible 
after participant's registration and payment of 
the conference fee (purchase of the ticket), 
according to the fee schedule posted on the 
Conference's website, until 28 July 2022. 

2. Rejestracji i płatności może dokonać 
osobiście uczestnik lub inny podmiot wskazując 
dane uczestnika.  
 
3. Rejestracja uczestnictwa i płatność opłaty 
konferencyjnej dokonywana jest za 
pośrednictwem i na warunkach serwisu 
Eventbrite: 

 
a) na stronie Organizatora 
https://www.lambdadays.org/lambdadays2022#regis
ter 
 

2. The registration and payment can be done by 
the participant or by other entity indicating 
participant’s data.  
 
3. The registration of the participant's 
attendance and payment of the conference fee is 
made via and on the terms of the Eventbrite 
service:  
 
a) on the Organiser’s website 

https://www.lambdadays.org/lambdadays2022#reg
ister 

 



b) na stronie Eventbrite:  
• uczestnictwo osobiste na miejscu 
https://www.eventbrite.com/e/lambda-days-2022-
in-person-tickets-
185708819077?aff=ebdssbdestsearch  
• uczestnictwo online 
https://www.eventbrite.com/e/lambda-days-2022-
virtual-tickets-
185889740217?aff=ebdssbdestsearch 
 
4. Organizator Konferencji wystawia fakturę 
VAT  obejmującą zakupione bilety. 
 
 
5. Przy rejestracji uczestnik lub podmiot go 
zgłaszający powinien wskazać: imię i nazwisko, 
adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia 
faktury, zgodnie z wymogami serwisu Eventbrite. 
W przypadku zakupu biletu przez płatnika VAT 
należy podać odpowiedni numer identyfikacji 
podatkowej.  

b) on Eventbrite’s website:  
• attendance in person  
https://www.eventbrite.com/e/lambda-days-2022-
in-person-tickets-
185708819077?aff=ebdssbdestsearch  
• online attendance  
https://www.eventbrite.com/e/lambda-days-2022-
virtual-tickets-
185889740217?aff=ebdssbdestsearch 
 
4. The Organiser of the Conference issues a 
VAT invoice regarding purchased tickets.  
 
 
5. During registration, the participant or an 
entity that registers his attendance should 
indicate participants name and last name, e-mail 
address and the data necessary to issue of an 
invoice, according to the Eventbrite service 
terms of use. In case of the purchase of the 
ticket by the VAT taxpayer, the relevant tax 
identification number must be provided. 
 

III. ZASADY ZWROTÓW I ZMIAN 
 
1. Rezygnację z udziału w Konferencji należy 
zgłaszać Organizatorowi drogą e-mail na adres: 
info@lambdadays.org. 
 
2. Wysokość kwoty za bilety podlegającej 
zwrotowi w razie rezygnacji zależy od terminu 
zgłoszenia rezygnacji Organizatorowi:   
a) do 27 czerwca 2022: zwrot w całości minus 
opłaty manipulacyjne 
b) między 28 czerwca a 13 lipca 2022: zwrot 50% 
kosztów biletu (biletów) 
c) między 14 lipca a 20 lipca 2022: zwrot 25% 
kosztów biletu (biletów) 
d) od 21 lipca 2022 do dnia Konferencji: brak 
zwrotu kosztów. Jeśli jednak istnieje prawnie 
uzasadniony powód, dla którego nie możesz 
przyjechać na konferencję z powodu COVID-19 (a 
uczestnik wskaże organizatorowi lub przedstawi 
dowód, że taki powód istnieje), zwrot kosztów 
będzie możliwy w przypadku rezygnacji do dnia 
Konferencji. 
 
3. Uczestnicy będący konsumentami w rozumieniu 
prawa UE mają prawo do odstąpienia od umowy              
w terminie 14 dni od jej zawarcia (rejestracji 
oraz dokonania płatności) bez podania 
przyczyny, przy czym w razie zakupu biletu na 
mniej niż 14 dni od daty Konferencji termin ten 
ulega odpowiedniemu skróceniu. W celu 
skorzystania z prawa do odstąpienia należy 
skontaktować się z Organizatorem:  
info@lambdadays.org 
 
4. W przypadku rezygnacji lub odstąpienia od 
umowy, zwrot środków za bilety zgodnie z 
powyższymi zasadami może być dokonany tylko na 
konto wykorzystane przy zakupie i zgodnie z 
zasadami serwisu Eventbrite.  
 
5. Uczestnik, który zakupił bilet dotyczący 
uczestnictwa w Konferencji osobiście na 
miejscu, może dokonać zamiany biletu na bilet 
dotyczący uczestnictwa online. Zmiana taka może 
być dokonana do dnia 27 czerwca 2022 
Po tej dacie, zmiana biletu może być uzgodniona 
indywidualnie z Organizatorem. Różnica w cenie 
biletu jest zwracana przez Organizatora.  
 
6. W przypadku odwołania Konferencji Organizator 
zwróci uczestnikom całość wniesionej opłaty 
konferencyjnej. 
 
7. W przypadku zwrotu opłaty konferencyjnej w 

III. THE REFUND AND CHANGES POLICY 
 
1. Resignation from the attendance in the 
Conference shall be notified to the Organiser by 
e-mail sent to info@lambdadays.org. 
 
2.	The amount of the refundable ticket’s price in 
the event of resignation, depends on the date of 
notifying the resignation to the Organiser:  
a) until 27 June 2022: full refund minus 

processing fees;  
b) between 28 June and 13 July 2022: refund of 
50% of the ticket(s) cost  
c) between 14 July and 20 July 2022: refund of 
25% of the ticket(s) cost 
d)   from 21 July 2022 onwards: non refundable. 
However, if there is a legitimate legal reason 
you are unable to travel to attend the conference 
because of COVID-19 (and the participant will 
direct the Organiser to or show the proof of such 
reason), the refund is possible in case of 
resignation up until the day of the Conference. 
 
3. Participants who are consumers within the 
meaning of EU law have the right to withdraw from 
the contract within 14 days of its conclusion 
(registration and payment) without giving any 
reason, but if the ticket is purchased for less 
than 14 days from the date of the Conference, this 
period shall be appropriately shortened.	In order 
to exercise the right of withdrawal, please 
contact the Organizer: info@lambdadays.org 
 
 
4. In case of resignation or withdrawal from the 
contract, the reimbursement of funds for the 
tickets in accordance with the rules listed above 
may be made only to the account used for the 
purchase and in accordance with the rules of the 
Eventbrite website. 
 
5. A participant who has purchased a ticket for 
participation in the Conference in person at the 
venue may exchange the ticket for a ticket for 
online participation. Such a change may be made 
until 27 June 2022. 
After this date, the change of the ticket may be 
agreed individually with the Organizer. 
The difference in costs is refunded by the 
Organiser.  

 
6. In case of the Conference's cancellation, the 
Organiser will refund the conference fee to the 
participants. 
 



całości lub w części, Organizator wystawi 
odpowiednią korektę faktury. 

 
 

7. In case of total or partial refund, the 
Organiser will issue appropriate correction  
invoice. 
 

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
 
1.  Jak wskazano w części I pkt. 4, ze 
względu na trwającą pandemię wirusa SARS-COV-2 
lokalne restrykcje obowiązujące w czasie 
Konferencji w Polsce mogą wpłynąć na zasady 
jakie będą obowiązywać Organizatora i 
Uczestników podczas Konferencji.  
 
2. Reguły stosowane przez Organizatora będą 
zawsze dostępne na stronie internetowej 
Konferencji i będą na bieżąco aktualizowane 
https://www.lambdadays.org/lambdadays2022#safet
y 
 
3. Ponadto, uczestnicy planujący przyjazd do 
Polski powinni samodzielnie sprawdzić zasady 
związane z wjazdem do Polski, w tym obowiązki 
dotyczące okazania wyniku testu lub certyfikatu 
szczepienia. 

	
4. W razie wątpliwości Uczestnik może skierować 
odpowiednie zapytanie do organizatora 
Konferencji.  

 
 

IV.SAFETY REGULATIONS 
 
1.As indicated in part I point 4, due to the 
ongoing SARS-COV-2 virus pandemic, local 
restrictions applicable during the Conference in 
Poland may affect the rules that will apply to 
the Organizer and Participants during the 
Conference. 
 
 
2. The rules applied by the Organizer will always 
be available on the Conference website and will 
be updated on an ongoing basis 
https://www.lambdadays.org/lambdadays2022#safety  
 
 
3. In addition, participants planning to come to 
Poland should check the rules for entering and 
staying in Poland on their own, including the 
obligations regarding the presentation of the 
test result or vaccination certificate.  
 
4. In case of doubts, the Participant may direct 
an appropriate inquiry to the Conference 
organizer. 
 
 

V.  DANE OSOBOWE 
 
1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
Uczestników przez organizatora reguluje 
dokument: 
 
https://codesync.global/privacy_policy/  
 
2. Podczas Konferencji Organizator będzie 
dokumentował jej przebieg fotograficznie i 
filmowo. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie 
jego wizerunku w ten sposób w związku z 
Konferencją i wykorzystanie go jedynie w 
materiałach promocyjnych dotyczących 
Konferencji. Uczestnik, który nie wyraża takiej 
zgody powinien powiadomić o tym Organizatora 
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem 
Konferencji. 
 
 

V. PERSONAL DATA 
 
1. Information on processing of participants' 
personal data by the Organiser are regulated by 
the document: 
 
https://codesync.global/privacy_policy/ 
 
2. During the Conference, the Organiser will 
document its course via photo and video. The 
participants agree for their images to be saved 
in this manner and for using them with reference 
to the Conference only for promotional purposes. 
The participant that does not express such 
consent shall inform the Organiser about that at 
least 14 days prior to the Conference. 
 



VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa, 
Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 
 
2. We wszelkich sprawach związanych z 
Konferencją lub niniejszym Regulaminem 
możliwy jest kontakt z Organizatorem za 
pośrednictwem e-mail: 

info@lambdadays.org 

 
VI. FINAL PROVISIONS 
 
1. By registering of the attendance, the 
Participant accepts these Conference Rules. 
 
2. Contact with the Organiser with regard to any 
matters related to the Conference or the Rules 
is possible via e-mail: 

info@lambdadays.org 

	


