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I. INFORMACJE OGÓLNE  
 
1. Konferencja Lambda Days 2023 (dalej zwana Konferencją) 
odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2023 w Krakowie (PL).  
 
2. Konferencja odbędzie się w AUDITORIUM MAXIMUM UJ, 
ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków, PL. 
 
3.  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) we współpracy z Erlang Solutions Ltd z 
siedzibą w Londynie, The Loom, 14 Gower's Walk, London E1 
8PY, Wielka Brytania, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii 
Companies House pod numerem 03893360 i należy do 
rodziny tech konferencji Code Sync. 
 
 
4. Wszystkie informacje dotyczące Konferencji zamieszczane 
są na bieżąco na stronie internetowej wydarzenia  
 

https://www.lambdadays.org/lambdadays2023 
 
a szczegółowy program Konferencji zostanie ogłoszony na 
stronie do dnia 5 kwietnia 2023. 

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

 
I. GENERAL INFORMATION 
 
1. Lambda Days 2023 conference (hereinafter referred to as the 
Conference) will take place on June 5-6 2023 in Kraków (PL).  
 
2. The Conference will take place in AUDITORIUM MAXIMUM UJ, 
ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków, PL. 
 
3. 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) in 
cooperation with Erlang Solutions Ltd with its registered seat in 
London, The Loom, 14 Gower's Walk, London E1 8PY, United 
Kingdom, registered at the Registrar of Companies for England 
and Wales, Companies House under number 03893360 and 
belongs to Code Sync tech conferences' family 
 
 
4.  All information regarding the Conference (are posted on a 
regular basis on the event’s website 
 

https://www.lambdadays.org/lambdadays2023 
 

and the detailed programme of the Conference will be 
announced on the website by 5 April 2023. 
 
5.  Organiser’s contact details: info@lambdadays.org  
(reply within 2 working days) 

 
 

 
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 5 czerwca 2023. 
 
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/lambdadays2023#register 
 
b) na stronie Eventbrite:  
https://www.eventbrite.co.uk/e/lambda-days-2023-tickets-
474642447337 
 
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. 

 
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 pricing posted on the Conference's 
website, until 5 June 2023.  
 
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/lambdadays2023#register 
 
b) on Eventbrite’s website:  
https://www.eventbrite.co.uk/e/lambda-days-2023-tickets-
474642447337 
 
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 Organizator zobowiązany jest do 
odpowiedzi na e-mail w terminie 2 dni roboczych.  
 
2. Wysokość kwoty za bilety podlegającej zwrotowi w razie 

rezygnacji zależy od terminu zgłoszenia rezygnacji 
Organizatorowi:   

a) do 5 maja 2023: zwrot w całości minus opłaty 
manipulacyjne 

b) między 6 maja 2023 a 20 maja 2023: zwrot 50% kosztów 
biletu (biletów) 

c) między 21 maja 2023 a 28 maja 2023: zwrot 25% kosztów 
biletu (biletów) 

d) od 29 maja 2023 do dnia Konferencji: brak zwrotu 
kosztów.  

 
Powyższe zasady dotyczą wszystkich rezygnacji z udziału w 
Konferencji, niezależnie od ich przyczyn.  
 
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. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zwróci 
uczestnikom całość wniesionej opłaty konferencyjnej. 
 
6. W przypadku zwrotu opłaty konferencyjnej w całości lub w 
części, Organizator wystawi odpowiednią korektę faktury. 

 
 

 
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 The Organiser is obliged to respond to 
the e-mail within 2 working days. 
 
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 5 May 2023: full refund minus processing fees;  
 
b) between 6 Mat 2023 and 20 May 2023: refund of 50% of 
the ticket(s) cost  
c) between 21 May 2023 and 28 May 2023: refund of 25% of 
the ticket(s) cost 
d)   from 29 May 2023 onwards: non refundable.  
 
 
Please note that these rules apply to all cancellations, 
regardless of their reasons.  

 
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. 5. In case of the Conference's cancellation, the  Organiser will 

refund the conference fee to the participants. 
 
6. In case of total or partial refund, the Organiser will issue 
appropriate correction  invoice. 
 

IV. DANE OSOBOWE 
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników 
przez organizatora reguluje dokument: 
 
https://codesync.global/privacy_policy/  
 
który należy traktować jako część niniejszego Regulaminu 
Konferencji.    

IV. PERSONAL DATA 
 
Information on processing of participants' personal data by the 
Organiser are regulated by the document: 
 
https://codesync.global/privacy_policy/ 
 
that shall be regarded as a part of these Conference Rules.  
 

 

V.  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  

 
V. 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  

Ostatnia aktualizacja/Last update: 12.01.2023 


