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 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  I. GENERAL 
 1.  Настоящите  Общи  условия  и  кодекс  на  поведение  за 
 участие  в  събития,  организирани  от  “Уебикус”  ООД,  наричани 
 накратко  по-долу  Условията  урежат  отношенията  между 
 „Уебикус“  ООД,  вписано  в  Търговския  регистър  с  ЕИК 
 203857705,  със  седалище  и  адрес  на  управление:  София,  ул. 
 Шипка  №  24,  ап.  4,  п.к.  1504,  от  една  страна  и  всички 
 УЧАСТНИЦИ  и  посетители  на  СЪБИТИЯ,  организирани  от 
 „Уебикус“ ООД, от друга страна. 

 1.  These  General  Terms,  Condi�ons  and  Code  of  Conduct,  for 
 par�cipa�on  in  events  organized  by  Webbicus  Ltd.  hereina�er 
 referred  to  as  the  Terms,  govern  the  rela�ons  between 
 Webbicus  Ltd.,  entered  in  the  Commercial  Register  with  UIC 
 203857705,  with  registered  office  and  address  of  management: 
 24  Shipka  Str.,  Apt.  4,  Sofia  1504,  Bulgaria,  on  the  one  hand, 
 and  all  of  the  par�cipants  and  visitors  in  events,  organized  by 
 Webbicus Ltd., on the other hand. 

 2.  Настоящите  Условия  са  базирани  на  принцип  за 
 максимална  яснота,  коректност,  честност,  равноправие, 
 толерантност  и  защита  на  интересите  на  участващите 
 спонсори,  организатори,  партньори,  посетители,  както  и 
 всички други физически и юридически лица. 

 2.  These  Terms  are  based  on  a  principle  of  maximum  clarity, 
 correctness,  honesty,  equality,  tolerance,  and  protec�on  of  the 
 interests  of  the  par�cipa�ng  sponsors,  organizers,  partners, 
 visitors, and all other natural and legal persons. 

 3.  Тези  Условия  представляват  договор  между  страните  от 
 точка  1,  с  който  всички  УЧАСТНИЦИ  и  посетители  на  СЪБИТИЯ 
 получават  правото  да  използват  услугите  на  Уебикус  ООД, 
 информацията  (включително  снимки,  видео-  и  аудио-записи 
 и  др.),  предоставяна  чрез  сайтове,  мобилни  приложения  и 
 социални  мрежи,  както  и  да  посещавате  СЪБИТИЯ, 
 организирани от компанията. 

 3.1.  Настоящите  Условия  имат  обвързващо  действие 
 само  по  отношение  на  услугите  и  СЪБИТИЯТА, 
 предоставяни и организирани от Уебикус ООД. 
 3.2.  С  посещението  на  СЪБИТИЯ,  сайтове  и  страници, 
 създадени  или  организирани  от  Уебикус  ООД, 
 УЧАСТНИЦИТЕ  и  посетителите  приемат,  че  се 
 съгласяват с Условията. 
 3.3.  В  случай,  че  не  са  съгласни  с  всички  Условия, 
 описани  подробно  по-долу,  ПОСЕТИТЕЛИТЕ  и 
 УЧАСТНИЦИТЕ  следва  да  не  използват  услугите  на 
 Уебикус  ООД  и  да  не  посещават  СЪБИТИЯ,  в  които 
 Уебикус ООД е организатор или съорганизатор. 
 3.4.  Когато  даден  ПОСЕТИТЕЛ  извършва  регистрация 
 за  няколко  души,  негово  задължение  е  да  сведе  до 
 знанието  тези  Условия  и  да  се  увери,  че  всички 
 ПОСЕТИТЕЛИ  и  УЧАСТНИЦИ  ще  спазват  правилата  и 
 ограниченяита  по  време  на  провеждането  на 
 СЪБИТИЕТО. 

 3.  These  Terms  cons�tute  a  contract  between  the  par�es  from 
 point  1,  by  which  all  par�cipants  and  visitors  of  events  receive 
 the  right  to  use  the  services  of  Webbicus  Ltd.,  the  informa�on 
 (including  photos,  video  and  audio  recordings,  etc.),  provided 
 through  sites,  mobile  applica�ons  and  social  networks,  and  to 
 a�end events organized by the company. 

 3.1.  These  Terms  are  binding  only  in  rela�on  to  the  services  and 
 events provided and organized by Webbicus Ltd. 

 3.2.  By  visi�ng  EVENTS,  sites  and  pages,  created  or  organized  by 
 Webbicus  Ltd.,  par�cipants  and  visitors  assume  that  they  agree 
 to the Terms. 

 3.3.  In  the  event  that  they  do  not  agree  with  all  the  Terms 
 detailed  below,  VISITORS  and  PARTICIPANTS  should  not  use  the 
 services  of  Webbicus  Ltd.  and  not  a�end  EVENTS  in  which 
 Webbicus Ltd. is an organizer or co-organizer. 

 3.4.  When  a  VISITOR  registers  mul�ple  people,  it  is  their 
 responsibility  to  make  these  Terms  and  Condi�ons  known  to 
 everyone  else  and  to  ensure  that  all  VISITORS  and 
 PARTICIPANTS  will  comply  with  the  rules  and  restric�ons  during 
 the EVENT. 

 II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  II. BASIC CONCEPTS 
 4.  За  целите  и  по  смисъла  на  настоящите  Условия,  се  прилагат 
 следните определения: 

 4.  For  the  purposes  of  these  Terms,  the  following  defini�ons 
 shall apply: 
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 4.1.  СЪБИТИЕ  -  всяко  официално  събитие,  симпозиум, 
 конференция,  тиймбилдинг,  обучение  или  изявление, 
 както  присъствено,  така  и  в  онлайн-формат,  на  което 
 Уебикус  ООД  е  организатор  или  съорганизатор, 
 включващо  и  всички  канали  за  комуникация  като 
 директна  комуникация,  имейл,  телефон,  социални  мрежи, 
 платформи за споделяне на аудио и видео и др. ; 

 4.1.  EVENT  -  any  official  event,  symposium,  conference, 
 team  building,  training  or  statement,  both  in  person  and  in 
 online  format,  of  which  Webicus  Ltd.  is  an  organizer  or 
 co-organizer,  including  all  communica�on  channels  such  as 
 direct  communica�on,  email,  telephone,  social  networks, 
 audio and video sharing pla�orms, etc. ; 

 4.2.  ОРГАНИЗАТОР  /  ОРГАНИЗАТОРИ  -  „Уебикус“  ООД, 
 самостоятелно  или  заедно  с  други  лица  и 
 подизпълнители,  спонсори,  партньори  и  домакини,  с 
 които съвместно се организира СЪБИТИЕ. 

 4.2.  ORGANIZER  /  ORGANIZERS  -  Webbicus  Ltd.,  alone  or 
 together  with  other  persons  and  subcontractors,  sponsors, 
 partners  and  hosts  whom  an  EVENT  is  jointly  organized 
 with. 

 4.3.  ДОМАКИН  -  юридическо  лице,  предоставящо 
 конферентни  зали,  хотелски  стаи,  ресторанти  и 
 кетъринг-зони,  помещения,  закрита  и  открита  площ, 
 хостинг-услуги и др. за провеждане на СЪБИТИЕ. 

 4.3.  HOST  -  a  legal  en�ty  providing  conference  rooms,  hotel 
 rooms,  restaurants  and  catering  areas,  premises,  indoor  and 
 outdoor areas, hos�ng services, etc. to hold an EVENT. 

 4.4.  ПОСЕТИТЕЛ  -  е  всяко  физическо  лице,  което  е 
 участник  или  се  регистрира  за  участие  (онлайн  или 
 наживо) в СЪБИТИЕ. 
 4.5.  След  регистрация,  потвърждение  на  покана, 
 заплащане  или  удостоверяване  на  намеренията  си  за 
 участие  по  друг  начин  в  даденото  СЪБИТИЕ,  ПОСЕТИТЕЛЯТ 
 се нарича и УЧАСТНИК. 

 4.4.  VISITOR  -  a  person  who  par�cipates  or  registers  to 
 par�cipate (online or live) in an EVENT. 

 4.5.  A�er  registering,  paying  or  confirming  their  inten�ons 
 to  par�cipate  in  the  given  EVENT,  the  VISITOR  is  also  called  a 
 PARTICIPANT. 

 III. РЕГИСТРАЦИЯ, ПЛАЩАНИЯ И ОТКАЗ  III. REGISTRATION, PAYMENTS AND CANCELLATION 

 5.  Регистрацията  и  закупуването  на  билети  или  пропуски  за 
 СЪБИТИЯТА се извършва по един от следните начини: 

 5.1.  Чрез  страницата  или  сайта  на  даденото  СЪБИТИЕ  или 
 друг специализиран сайт, създаден от Уебикус ООД. 
 5.2.  Чрез  директна  резервация  по  email  или  телефон, 
 изпратена и потвърдена от Уебикус ООД. 
 5.3.  Чрез  платформа  за  продажба  на  билети  за  СЪБИТИЯ, 
 ако е обявена такава възможност 

 6.  Регистрацията  се  счита  за  успешно  завършена,  когато 
 ПОСЕТИТЕЛЯТ  получи  имейл  за  потвърждение,  и/или  билет 
 на  имейл  адреса,  който  е  посочен  при  самия  процес  на 
 регистрация. 

 6.1.  Предоставянето  на  валиден  имейл  адрес,  до  който 
 има  достъп  УЧАСТНИКЪТ  или  ПОСЕТИТЕЛЯТ,  е  негова 
 отговорност. 
 6.2.  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  си  запазват  правото  да  отказват 
 регистрации  по  свое  усмотрение,  като  връщат  на 
 УЧАСТНИКА всички заплатени суми. 
 6.3.  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  си  запазват  правото  да  променят 
 ценовата  си  политика  във  всеки  един  момент.  Когато  това 
 е  възможно,  закупените  билети  или  пропуски  остават 
 валидни  при  цените  в  момента  на  закупуването  им,  а  в 
 противен  случай  връщат  ПОСЕТИТЕЛИТЕ  имат  право  да 
 получат обратно заплатената сума в пълен размер. 

 7.  Основен  начин  за  комуникация  във  връзка  с  провеждането 
 на  СЪБИТИЯТА  са  имейл  съобщения  до  ПОСЕТИТЕЛИТЕ.  По 
 имейл  ще  бъдат  изпращани  указания  във  връзка  с 

 5.  Registra�on  and  purchase  of  �ckets  or  passes  for  the  EVENT 
 is done in one of the following ways: 
 5.1.  Via  the  page  or  site  of  the  given  EVENT  or  another 
 specialized site created by Webbicus Ltd.. 
 5.2.  Via  a  direct  reserva�on  by  email  or  phone,  sent  and 
 confirmed by Webbicus Ltd.. 
 5.3. Via  an EVENT �cke�ng pla�orm, if announced 

 6.  Registra�on  is  considered  successfully  completed  when  the 
 VISITOR  receives  a  confirma�on  email  and/or  �cket  to  the  email 
 address specified during the registra�on process itself. 

 6.1.  It  is  the  responsibility  of  the  PARTICIPANT  or  VISITOR  to 
 provide a valid email address that is accessible. 

 6.2.  ORGANIZERS  reserve  the  right  to  refuse  registra�ons  at 
 their  discre�on,  returning  to  the  PARTICIPANT  all  amounts 
 paid. 
 6.3.  ORGANIZERS  reserve  the  right  to  change  their  pricing 
 policy  at  any  �me.  When  possible,  purchased  �ckets  or 
 passes  remain  valid  at  the  prices  at  the  �me  of  purchase, 
 and  otherwise  VISITORS  are  en�tled  to  a  full  refund  of  the 
 amounts they have paid. 

 7.  The  main  way  of  communica�on  in  connec�on  with  the 
 holding  of  the  EVENTS  is  email  messages  to  VISITORS. 
 Instruc�ons  regarding  the  a�endance  of  certain  EVENTS, 
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 посещението  на  дадени  СЪБИТИЯ,  уведомления  за 
 евентуални  промени  в  датата,  мястото  и  часа  на 
 провеждането им, както и допитвания за обратна връзка. 
 8.  Уебикус  ООД  си  запазва  правото  да  променя  датата,  часа  и 
 мястото  на  всяко  СЪБИТИЕ,  като  своевременно  ще  публикува 
 за това съобщение на страницата или сайта на СЪБИТИЕТО. 

 8.1.  В  този  случай  ще  бъдат  положени  разумни  усилия  да 
 бъдат  уведомени  УЧАСТНИЦИТЕ  по  имейл  или  друг  начин 
 при  промяна  на  датата,  часа  или  мястото  на  СЪБИТИЕТО, 
 за което са се регистрирали. 
 8.2.  Като  най-сигурен  начин  се  препоръчва  проверка  на 
 страницата  или  сайта  на  СЪБИТИЕТО  три  дни  преди  датата 
 на провеждането му. 

 9.  За  СЪБИТИЯ,  за  които  регистрациите  са  поименни,  те  не 
 могат  да  се  прехвърлят  към  други  лица  без  изричното 
 уведомяване и съгласие на ОРГАНИЗАТОРА. 

 9.1.  В  случаите,  когато  регистрираното  лице  е 
 възпрепятствано  и  не  може  да  присъства  на  СЪБИТИЕТО,  е 
 задължено  да  уведоми  ОРГАНИЗАТОРА  възможно 
 най-скоро,  но  не  по-малко  от  10  (десет)  работни  дни 
 преди датата на СЪБИТИЕТО. 
 9.2.  Възпрепятстваното  лице  може  да  посочи  друг 
 участник,  който  да  присъства  на  СЪБИТИЕТО  на  негово 
 място,  и  следва  да  получи  изрично  потвърждение  от 
 ОРГАНИЗАТОРИТЕ  на  СЪБИТИЕТО  за  успешно  направена 
 замяна. 

 10.  Плащанията  за  СЪБИТИЯТА  се  извършват  по  банков  път, 
 по  един  от  следните  начини:  на  страницата  или  на  сайта  на 
 СЪБИТИЕТО  по  един  от  указаните  там  начини  или  чрез 
 платформа  за  продажба  на  билети  за  СЪБИТИЯ,  ако  е 
 обявена такава възможност. 

 10.1.  На  страницата  или  на  сайта  на  СЪБИТИЕТО  са 
 указани  и  промоциите  за  ранна  регистрация,  групови 
 намаления,  използване  на  Challenge  Accepted  Club  Card, 
 възможностите  и  правилата  за  канселиране  и 
 възстановяване на платени суми. 
 10.2.  Ако  не  е  посочено  друго,  Уебикус  ООД  може  да 
 възстанови  заплатени  такси  в  размер  на  50%  от  сумата 
 при  отказ,  заявен  писмено  по  имейл,  но  не  по-късно  от  14 
 дни  преди  СЪБИТИЕТО.  След  този  срок  няма  да  бъдат 
 възстановявани такси за участие. 

 no�fica�ons  of  possible  changes  in  the  date,  place  and  �me  of 
 their  holding,  as  well  as  surveys  for  feedback,  will  be  sent  by 
 email. 
 8.  Webbicus  Ltd.  reserves  the  right  to  change  the  date,  �me 
 and  place  of  each  EVENT,  and  will  promptly  publish  a  message 
 on the EVENT’s webpage or website. 
 8.1.  In  such  event,  reasonable  efforts  will  be  made  to  no�fy 
 PARTICIPANTS  by  email  or  by  other  means  about  the  change  of 
 the  date,  �me  or  loca�on  of  the  EVENT  for  which  they  have 
 registered. 
 8.2.  As  the  safest  way,  it  is  recommended  to  check  the  EVENT 
 page or website three days before the date of its holding. 

 9.  For  EVENTS,  for  which  registra�ons  are  by  name,  they  cannot 
 be  transferred  to  other  persons  without  the  express  no�fica�on 
 and consent of the ORGANIZER. 
 9.1.  In  cases  where  the  registered  person  is  prevented  and 
 cannot  a�end  the  EVENT,  they  are  obliged  to  no�fy  the 
 ORGANIZER  as  soon  as  possible,  but  not  less  than  10  (ten) 
 working days before the date of the EVENT. 

 9.2.  The  not  a�ending  person  may  nominate  another 
 par�cipant  to  a�end  the  EVENT  in  their  place,  and  should 
 receive  explicit  confirma�on  from  the  EVENT  ORGANIZERS 
 about a successful subs�tu�on. 

 10.  Payments  for  the  EVENTS  are  made  by  bank  transfer,  in  one 
 of  the  following  ways:  on  the  EVENT  page  or  website,  in  one  of 
 the  ways  specified  there,  or  through  an  EVENT  �cket  sales 
 pla�orm, if such a possibility is announced. 

 10.1.  Promo�ons  for  early  registra�on,  group  discounts,  use 
 of  the  Challenge  Accepted  Club  Card,  cancella�on  and 
 refund  op�ons  and  rules  are  also  indicated  on  the  EVENT 
 page or website. 

 10.2.  Unless  otherwise  stated,  Webbicus  Ltd..  may  refund 
 50%  of  the  amount  paid  upon  cancella�on  requested  in 
 wri�ng  by  email,  but  no  later  than  14  days  before  the 
 EVENT.  A�er  this  period,  par�cipa�on  fees  will  not  be 
 refunded. 

 IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЛИЧНИ ДАННИ И АВТОРСКИ ПРАВА  IV. PRIVACY, PERSONAL DATA AND COPYRIGHT 
 11.  Уебикус  ООД  е  Администратор  на  лични  данни, 
 регистриран  по  Закона  за  защита  на  личните  данни.  Уебикус 
 ООД  следва  разпоредбите  на  Общия  регламент  за  защита  на 
 личните  даннни  (GDPR)  при  събирането  и  обработката  на 
 личните  ви  данни  за  целите  на  регистрацията  и  допускането 
 ви  до  СЪБИТИЯ.  “Политика  на  Уебикус  ООД  за  опазване, 
 обработване  и  съхраняване  на  личните  Ви  данни”  е 
 неразделна  част  от  настоящите  Условия,  в  съответствие  с 
 българското  и  европейското  законодателство.  Актуална 

 11.  Webbicus  Ltd.  is  a  Personal  Data  Administrator  registered 
 under  the  Personal  Data  Protec�on  Act.  Webbicus  Ltd.  follows 
 the  provisions  of  the  General  Data  Protec�on  Regula�on 
 (GDPR)  when  collec�ng  and  processing  your  personal  data  for 
 the  purposes  of  registra�on  and  admission  to  EVENTS.  "Policy 
 of  Webbicus  Ltd.  for  protec�on,  processing  and  storage  of  your 
 personal  data"  is  an  integral  part  of  these  Terms,  in  accordance 
 with  Bulgarian  and  European  Union  legisla�on.  An  up-to-date 
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 версия  на  документа  е  достъпна  на  адрес 
 www.webbicus.com/GDPR.html. 
 12.  Уебикус  ООД  може  да  предоставя  събраната 
 статистическа  информация  за  посещаемостта  на  СЪБИТИЕ  на 
 рекламодатели,  рекламни  агенции  и  спонсори,  както  и  за 
 други  действия  на  УЧАСТНИЦИТЕ  и  посетителите.  Данните  за 
 статистически цели се предоставят анонимизирани. 
 13.  Данните  на  ПОСЕТИТЕЛИ  и  УЧАСТНИЦИ  могат  да  се 
 използват  за  целите  на  директен  маркетинг,  ако  потребителят 
 е  дал  съгласието  си  чрез  записване  за  новини,  получаване  на 
 информация  и  др.  Не  се  смята  за  директен  маркетинг 
 изпращането  на  информация  за  промени  в  начина  на 
 провеждане  на  СЪБИТИЯ,  условията  за  регистрация,  общите 
 условия  за  ползване  на  сайтовете  и  приложенията, 
 декларации  и  документи  за  поверителност  и  лични  данни, 
 правилата  за  посещение  на  СЪБИТИЯ  и  др.  подобни 
 документи и съобщения. 
 14.  Уебикус  ООД  прави  всичко  възможно,  за  да  поддържа  на 
 сайтовете  и  в  приложенията  си  вярна,  точна  и  актуална 
 информация,  без  това  да  изключва  възможността 
 инцидентно  да  възникват  обективни  несъответствия  или 
 пропуски.  Уебикус  ООД  не  носи  отговорност  за  последиците, 
 в  т.ч.  евентуални  вреди,  породени  от  или  свързани  по 
 какъвто  и  да  е  начин  с  достъпа,  употребата  или 
 невъзможността  за  употреба  на  даден  сайт/приложение. 
 Цялата  информация  на  сайта/приложението  се  предоставя  в 
 съответствие с действащото българско законодателство. 
 15.  Уебикус  ООД  не  носи  отговорност  за  субективните 
 възприятия  и  интерпретация  на  точността,  пълнотата  и 
 полезността  на  информационните  ресурси,  предоставени  във 
 връзка  с  дадено  СЪБИТИЕ,  както  и  за  информацията  (в  т.ч.  за 
 нейната  пълнота  и  достоверност),  съдържаща  се  в  сайтове, 
 към които настоящият сайт/приложение съдържа препратки. 
 16.  Уебикус  ООД  и  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  имат  право  на 
 обезщетение  за  всички  вреди,  разноски  и  претенции  на  трети 
 лица,  които  са  следствие  от  нарушение  на  тези  Условия  и/или 
 нерегламентирана употреба на услугите на компанията. 
 17.  Уебикус  ООД  не  е  страна  по  взаимоотношения  между 
 ПОСЕТИТЕЛИТЕ  и  трети  страни  (например,  но 
 неограничаващи  се  до  СПОНСОРИ,  други  ОРГАНИЗАТОРИ, 
 ПАРТНЬОРИ,  ДОМАКИН  и  др.),  в  случаите,  в  които  те 
 доброволна  са  предоставили  свои  лични  данни  или  друга 
 информация по време на СЪБИТИЯТА. 
 18.  В  допълнение  на  общите  правила,  уредени  в  Условия, 
 следва  ПОСЕТИТЕЛИТЕ  да  имат  предвид  специалните 
 условия  за  конкретното  СЪБИТИЕ,  за  което  закупуват  билет, 
 плащат  резервационен  депозит  или  което  посещават.  Тези 
 специални  условия  са  посочени  на  уебсайта  или  страницата 
 на  СЪБИТИЕТО,  или  са  определени  в  отделен  договор  или 
 споразумение. 
 19.  Всички  права  са  запазени  за  Уебикус  ООД,  когато  не  е 
 уговорено друго в договор, по който Уебикус ООД е страна. 

 version  of  the  document  is  available  at 
 www.webbicus.com/GDPR.html. 
 12.  Webbicus  Ltd.  can  provide  a  collected  sta�s�cal  informa�on 
 about  EVENT  a�endance  to  adver�sers,  adver�sing  agencies 
 and  sponsors,  as  well  as  about  other  ac�ons  of  PARTICIPANTS 
 and  visitors.  Data  for  sta�s�cal  purposes  is  provided 
 anonymized. 
 13.  The  data  of  VISITORS  and  PARTICIPANTS  may  be  used  for 
 direct  marke�ng  purposes  if  the  user  has  given  their  consent  by 
 signing  up  for  news,  receiving  informa�on,  etc.  The  sending  of 
 informa�on  about  changes  in  the  manner  of  conduc�ng 
 EVENTS,  the  terms  of  registra�on,  the  general  terms  of  use  of 
 the  sites  and  applica�ons,  declara�ons  and  documents  for 
 confiden�ality  and  personal  data,  the  rules  for  visi�ng  EVENTS, 
 and  other  similar  documents  and  messages  are  not  considered 
 as direct marke�ng. 

 14.  Webbicus  Ltd.  does  everything  possible  to  maintain  true, 
 accurate  and  up-to-date  informa�on  on  its  websites  and 
 applica�ons,  without  excluding  the  possibility  of  accidental 
 objec�ve  discrepancies  or  omissions.  Webbicus  Ltd.  is  not 
 responsible  for  the  consequences,  including  any  damages 
 caused  by  or  related  in  any  way  to  the  access,  use  or  inability  to 
 use  a  given  site/applica�on.  All  informa�on  on  the 
 site/applica�on  is  provided  in  accordance  with  current 
 Bulgarian legisla�on. 

 15.  Webbicus  Ltd.  is  not  responsible  for  the  subjec�ve 
 percep�ons  and  interpreta�on  of  the  accuracy,  completeness 
 and  usefulness  of  the  informa�on  resources  provided  in 
 connec�on  with  a  given  EVENT,  as  well  as  for  the  informa�on 
 (including  its  completeness  and  reliability)  contained  in  sites  ,  to 
 which this site/app contains references. 
 16.  Webbicus  Ltd.  and  the  ORGANIZERS  have  the  right  of 
 compensa�on  for  all  damages,  expenses  and  claims  of  third 
 par�es  that  are  a  consequence  of  a  viola�on  of  these  Terms 
 and/or unregulated use of the company's services. 
 17.  Webbicus  Ltd.  is  not  a  party  to  rela�onships  between 
 VISITORS  and  third  par�es  (for  example,  but  not  limited  to 
 SPONSORS,  other  ORGANIZERS,  PARTNERS,  HOST,  etc.),  in  cases 
 where  they  have  voluntarily  provided  their  personal  data  or 
 other informa�on during the EVENTS. 

 18.  In  addi�on  to  the  general  rules  set  out  in  the  Condi�ons, 
 VISITORS  should  consider  the  special  condi�ons  for  the  specific 
 EVENT  for  which  they  purchase  a  �cket,  pay  a  reserva�on 
 deposit  or  a�end.  These  special  condi�ons  are  set  out  on  the 
 EVENT  website  or  page,  or  set  out  in  a  separate  contract  or 
 agreement. 

 19.  All  rights  are  reserved  for  Webbicus  Ltd.,  unless  otherwise 
 agreed in a contract to which Webbicus Ltd. is a party. 
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 19.1.  Всички  права  на  интелектуална  собственост  върху 
 информационните  ресурси,  материали  и  презентации, 
 изнесени  и  показани  по  време  на  СЪБИТИЯТА,  са  обект  на 
 закрила  по  действащия  Закон  за  авторското  право  и 
 сродните  му  права,  а  нерегламентираното  им  използване 
 от  трети  лица  –  в  т.ч.  но  не  само  УЧАСТНИЦИ/посетители 
 на  СЪБИТИЕ  -  представлява  закононарушение  и  води  до 
 гражданска,  административнонаказателна  и  наказателна 
 отговорност  в  съответствие  с  действащото  българско 
 законодателство. 
 19.2.  Изключение  на  предходната  точка  са  публикации  от 
 УЧАСТНИЦИ  в  социални  мрежи,  блог-постове  и  други 
 подобни платформи, които популяризират СЪБИТИЕТО. 

 20.  Уебикус  ООД  си  запазва  правото  да  не  допуска  снимки  и 
 записи  по  време  на  някои  СЪБИТИЯ.  УЧАСТНИЦИТЕ  ще  бъдат 
 уведомявани  за  тези  ограничения  и  по  време  на 
 провеждането на СЪБИТИЕТО. 
 21.  ПОСЕТИТЕЛИТЕ  разбират  и  се  съгласяват,  че  по  време  на 
 СЪБИТИЯТА  фотографи  и  оператори  на  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  и  на 
 други  медии,  допуснати  от  ОРГАНИЗАТОРИТЕ,  правят  снимки 
 и  видео-записи,  в  които  те  могат  да  бъдат  включени.  Тези 
 материали  в  последствие  могат  да  се  използват  при 
 отразяването  на  СЪБИТИЕТО  в  медиите,  социалните  мрежи, 
 както  и  при  изготвянето  на  материалите  за  популяризирането 
 на следващите му издания. 

 19.1.  All  intellectual  property  rights  on  the  informa�on 
 resources,  materials  and  presenta�ons  presented  and  shown 
 during  the  EVENT  are  subject  to  protec�on  under  the  current 
 Law  on  copyright  and  related  rights,  and  their  unregulated  use 
 by  third  par�es  -  incl.  but  not  only  PARTICIPANTS/visitors  of  an 
 EVENT  -  cons�tutes  a  viola�on  of  the  law  and  leads  to  civil, 
 administra�ve  and  criminal  liability  in  accordance  with  the 
 current Bulgarian legisla�on. 

 19.2.  Excep�ons  to  the  previous  point  are  posts  by 
 PARTICIPANTS  in  social  networks,  blog  posts  and  other  similar 
 pla�orms that promote the EVENT. 
 20.  Webbicus  Ltd.  reserves  the  right  to  disallow  taking  photos 
 and  video  recordings  during  some  EVENTS.  PARTICIPANTS  will 
 be no�fied of these restric�ons during the EVENT. 

 21.  VISITORS  understand  and  agree  that  during  the  EVENTS 
 photographers  and  operators  of  the  ORGANIZERS  and  of  other 
 media  allowed  by  the  ORGANIZERS  take  pictures  and  video 
 recordings  in  which  they  may  be  included.  These  materials  can 
 subsequently  be  used  in  the  coverage  of  the  EVENT  in  the 
 media,  social  networks,  as  well  as  in  the  prepara�on  of 
 materials for the promo�on of its next edi�ons. 

 V.  СИГУРНОСТ,  КОМФОРТ,  БЕЗОПАСНОСТ  И  КОДЕКС  НА 
 ПОВЕДЕНИЕ 

 22.  В  интерес  на  безопасността  и  комфорта  на  всички 
 посетители  и  участници,  всяко  СЪБИТИЕ  е  обект  на  строги 
 мерки  за  сигурност.  Всяко  лице,  което  желае  да  посети 
 СЪБИТИЕ  се  съгласява,  че  спрямо  него  могат  да  бъдат 
 извършвани  проверки  за  сигурност,  включващи,  без  да  е 
 изчерпателно,  проверка  от  охранителите  на  събитието  и/или 
 сканиране  с  технически  средства  на  дрехи,  чанти  и  други 
 предмети,  по  преценка  на  организаторите,  преди  влизане  в 
 зала или района на събитието. 
 23.  Следните  артикули  (наричани  по-надолу  за  краткост 
 ЗАБРАНЕНИ  ПРЕДМЕТИ)  не  могат  при  никакви  обстоятелства 
 да  бъдат  внасяни  на  мястото  на  провеждането  на  СЪБИТИЯ 
 на  Уебикус  ООД:  взривни  вещества  или  материали, 
 пиротехнически  средства,  огнестрелни  оръжия  (включително 
 реплика  или  огнестрелни  оръжия-играчки),  снаряди  и  др. 
 подобни;  остри  предмети,  напр.  ножове  (включително 
 швейцарски  армейски  ножове),  ножици,  прибори  за  хранене 
 и  /  или  отвертки;  спрей  боя;  катинари  и/или  вериги; 
 елементи,  които  произвеждат  шум  (например  свирки); 
 банери,  плакати  и/или  знамена,  които  не  са  оторизирани  от 
 организаторите;  алкохол;  всякакви  други  предмети,  които  по 
 мнение  на  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  представляват  риск  за  здравето, 

 V.  SECURITY  MEASURES,  COMFORT,  SAFETY  AND  CODE  OF 
 CONDUCT 

 22.  In  the  interest  of  the  safety  and  comfort  of  all  visitors  and 
 par�cipants,  each  EVENT  is  subject  to  strict  security  measures. 
 Any  person  wishing  to  a�end  an  EVENT  agrees  that  they  may 
 be  subject  to  security  checks,  including,  but  not  limited  to, 
 screening  by  security  guards  at  the  event  and/or  scanning  by 
 technical  means  of  clothing,  bags  and  other  items,  discre�on  of 
 the organizers before entering the hall or event area. 

 23.  The  following  items  (hereina�er  referred  to  as  PROHIBITED 
 ITEMS  for  short)  may  not  under  any  circumstances  be  brought 
 into  the  Webbicus  Ltd.’s  EVENT  venue:  explosives  or  materials, 
 pyrotechnics,  firearms  (including  replica  or  toy  firearms  ), 
 projec�les,  etc.  similar;  sharp  objects,  e.g.  knives  (including 
 Swiss  Army  knives),  scissors,  cutlery  and/or  screwdrivers;  spray 
 paint;  padlocks  and/or  chains;  elements  that  produce  noise  (eg 
 whistles);  banners,  posters  and/or  flags  not  authorized  by  the 
 organizers;  alcohol;  any  other  items  which  in  the  opinion  of  the 
 ORGANIZERS  pose  a  risk  to  the  health,  safety  and  comfort  of 
 other visitors in any way. 
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 безопасността  и  комфорта  на  другите  посетители  по  какъвто 
 и да е начин. 
 24.  Уебикус  ООД  и  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  запазват  правото  си  да 
 не  разрешат  достъп  до  събитието,  да  изведат  ПОСЕТИТЕЛИ  и 
 УЧАСТНИЦИ  от  него,  ако  откажат  съдействие  или  проверка, 
 както  и  ако  откажат  да  предадат  на  охраната  Забранените 
 предмети, които носят със себе си. 
 25.  Уебикус  ООД  и  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  запазват  правото  си  да 
 изиска  да  напуснат  събитие  посетители,  а  в  особено 
 екстремни  случаи  и  да  ги  предадат  на  органите  на  реда, 
 когато  тяхното  поведение  е  неприемливо  (по  преценка  на 
 ОРГАНИЗАТОРИТЕ)  или  е  заплаха  за  здравето,  сигурността  и 
 комфорта на останалите участници в събитието. 
 26.  Тютюнопушенето,  включително  и  пушенето  на 
 електронни  цигари  (т.  нар.  вейпинг),  както  и  употребата  на 
 други  упойващи  вещества  на  всички  събития  на  Уебикус  ООД 
 е  забранено,  освен  в  изрично  определените  за  това  зони,  ако 
 такива са посочени. 
 27.  Уебикус  ООД  и  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  си  запазват  правото  да 
 въвеждат  допълнителни  рестрикции  за  определени 
 СЪБИТИЯ. 

 27.1.  Допълнителни  рестрикции  могат  да  бъдат  въведени 
 от  ДОМАКИНИТЕ  във  връзка  с  вътрешни  правила  на 
 отдадените  площи,  помещения  и  зали,  различни 
 противопожарни или медицински изисквания и др. 
 27.2.  Допълнителни  рестрикции  могат  да  бъдат  въведени 
 от  органите  на  реда,  противопожарна  охрана, 
 медицински  екип,  технически  екип,  електроинженери  и 
 др.  във  връзка  със  здравето,  комфорта  и  безопасността  на 
 участниците. 
 27.3.  Задължение  на  ПОСЕТИТЕЛИТЕ  и  УЧАСТНИЦИТЕ  при 
 регистрация  е  да  се  запознаят  с  подробностите  относно 
 всички допълнителни условия или ограничения. 

 28.  По  време  на  участието  си  в  СЪБИТИЯТА,  УЧАСТНИЦИТЕ  се 
 ръководят  от  общоприетите  принципи  за  законност, 
 лоялност,  добросъвестност,  безпристрастност, 
 равнопоставеност,  почтеност,  колегиалност  и  учтивост 
 помежду  си  -  както  при  присъствено,  така  и  при  онлайн 
 провеждане. 
 28.1.  В  тази  връзка,  на  УЧАСТНИЦИТЕ  следва  да  не  изпращат 
 непоискани  търговски  съобщения,  рекламно  съдържание  или 
 друг  вид  спам;  да  използват  вулгарни  или  нецензурни 
 квалификации;  обиди  на  расова,  сексуална,  етническа  или 
 верска  основа;  призиви  към  насилие  по  адрес  на  конкретни 
 лица  или  групи  от  хора;  нецензурни  или  обидни 
 квалификации;  призиви  към  расова  дискриминация, 
 етническа  и  религиозна  нетърпимост,  сексуална 
 дискриминация  или  насилие;  да  изпращат  съдържание  или 
 съобщения  извън  официалния  език  или  езици  на  събитията; 
 съдържание,  чието  разпространение  е  забранено  съгласно 
 Закона  за  кредитните  институции  и  Закона  за  прилагане  на 
 мерките  срещу  пазарни  злоупотреби  финансови 

 24.  Webbicus  Ltd.  and  the  ORGANIZERS  reserve  the  right  not  to 
 allow  access  to  the  event,  to  remove  VISITORS  and 
 PARTICIPANTS  from  it,  in  case  they  refuse  coopera�on  or 
 inspec�on,  as  well  as  if  they  refuse  to  hand  over  to  the  security 
 the Prohibited items they carry with them. 
 25.  Webbicus  Ltd.  and  the  ORGANIZERS  reserve  the  right  to 
 require  visitors  to  leave  the  event,  and  in  par�cularly  extreme 
 cases  to  hand  them  over  to  the  law  enforcement  authori�es, 
 when  their  behavior  is  unacceptable  (at  the  discre�on  of  the 
 ORGANIZERS)  or  is  a  threat  to  health,  safety  and  comfort  to  the 
 other par�cipants in the event. 
 26.  Smoking,  including  the  smoking  of  electronic  cigare�es 
 (so-called  vaping),  as  well  as  the  use  of  other  intoxicants  at  all 
 Webbicus  Ltd.  events  is  prohibited,  except  in  the  areas 
 expressly designated for this purpose, if such are indicated. 

 27.  Webbicus  Ltd.  and  the  ORGANIZERS  reserve  the  right  to 
 introduce addi�onal restric�ons for certain EVENTS. 

 27.1.  Addi�onal  restric�ons  may  be  introduced  by  the 
 HOSTS  in  connec�on  with  internal  rules  of  the  assigned 
 areas,  rooms  and  halls,  various  fire  protec�on  or  medical 
 requirements, etc. 
 27.2.  Addi�onal  restric�ons  may  be  introduced  by  law 
 enforcement,  fire  protec�on,  medical  team,  technical  team, 
 electrical  engineers,  etc.  in  rela�on  to  the  health,  comfort 
 and safety of the par�cipants. 

 27.3.  It  is  the  duty  of  VISITORS  and  PARTICIPANTS  upon 
 registra�on  to  familiarize  themselves  with  the  details  of  any 
 addi�onal condi�ons or restric�ons. 

 28.  During  their  par�cipa�on  in  the  EVENT,  PARTICIPANTS  are 
 guided  by  the  generally  accepted  principles  of  legality,  loyalty, 
 good  faith,  impar�ality,  equality,  integrity,  collegiality  and 
 courtesy to each other - both in person and online. 

 28.1.  In  this  regard,  PARTICIPANTS  should  not  send  unsolicited 
 commercial  messages,  adver�sing  content  or  any  other  type  of 
 spam;  use  vulgar  or  obscene  qualifica�ons;  racial,  sexual,  ethnic 
 or  religious  insults;  calls  for  violence  against  specific  individuals 
 or  groups  of  people;  obscene  or  offensive  qualifica�ons;  calls 
 for  racial  discrimina�on,  ethnic  and  religious  intolerance,  sexual 
 discrimina�on  or  violence;  send  content  or  messages  outside 
 the  official  language  or  languages  of  the  events;  content,  the 
 distribu�on  of  which  is  prohibited  under  the  Law  on  Credit 
 Ins�tu�ons  and  the  Law  on  the  Implementa�on  of  Measures 
 Against  Market  Abuse  of  Financial  Instruments;  content  that 
 violates  the  Personal  Data  Protec�on  Act;  pornographic 
 content;  content  infringing  third-party  copyrights  and  related 
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 инструменти;  съдържание,  нарушаващо  Закона  за  защита  на 
 личните  данни;  порнографско  съдържание;  съдържание, 
 нарушаващо  чужди  авторски  и  сродни  права;  съдържание, 
 което  според  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  явно  нарушава  друго 
 действащо законодателство на Република България и ЕС. 
 28.2.  УЧАСТНИЦИТЕ  следва  да  се  отнасят  помежду  си  с 
 любезност,  уважение  и  внимание,  като  оценяват 
 разнообразието  от  възгледи  и  мнения  (включително  тези, 
 които  може  да  не  споделят);  да  комуникират  открито,  с 
 уважение  към  другите  участници,  като  критикуват  идеи,  а  не 
 отделни  лица;  да  се  държат  професионално;  да  се  въздържат 
 от  сексистки,  расистки  или  изключващи  коментари  или  шеги; 
 цялата  комуникация  трябва  да  е  подходяща  за 
 професионална  аудитория,  с  внимание  към  обкръжението  си 
 и към другите УЧАСТНИЦИ. 
 28.3  Тормозът,  сплашването  или  дискриминацията  под 
 каквато  и  да  е  форма  няма  да  бъдат  толерирани.  Тормозът 
 включва  реч  или  поведение,  които  не  са  добре  дошли  или  са 
 лично  обидни.  Поведение,  което  е  приемливо  за  един  човек, 
 може  да  не  е  приемливо  за  друг,  така  че  е  важно  всички 
 участници  да  използват  дискретност,  за  да  са  сигурни,  че  ще 
 бъде  комуникирано  уважение.  Тормозът  по  шеговит  начин, 
 все  още  представлява  тормоз  и  неприемливо  поведение. 
 Примерите  за  неприемливо  поведение  включват,  но  не  се 
 ограничават  до:  нежелани  или  обидни  устни  коментари  или 
 изключващо  поведение;  неподходящ  физически  контакт; 
 нежелано  сексуално  внимание;  използване  на  сексуални  или 
 дискриминационни  изображения  в  обществени  пространства 
 или  в  презентации;  умишлено  сплашване,  преследване  или 
 следване;  продължително  прекъсване  на  разговори  или 
 други  събития;  тормозно  снимане  или  запис;  реална  или 
 подразбираща  се  заплаха  от  физическо  или  психическо 
 увреждане;  реална  или  подразбираща  се  заплаха  от 
 професионални или финансови щети или щети и др. 
 29.  В  случай,  че  забележат  нарушения,  нередности,  тормоз, 
 опасна  ситуация  или  човек  в  беда,  УЧАСТНИЦИТЕ  следва 
 незабавно да информират ОРГАНИЗАТОРИТЕ. 

 29.1.  В  случай,  че  желаят,  УЧАСТНИЦИТЕ  могат  да  съобщят 
 на  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  и  анонимно,  като  в  този  случай  е 
 добре  да  потърсят  управител  на  Уебикус  ООД,  за  да  се 
 гарантира анонимността им в максимална степен. 
 29.2.  Крайното  решение  как  да  се  подходи  във  всеки 
 отделен случай е на ОРГАНИЗАТОРИТЕ. 
 29.3.  Приложимите  правила  от  настоящите  Условия  важат 
 както  по  време  на  СЪБИТИЕТО,  така  и  преди,  и  след 
 провеждането им. 
 29.4.  При  констатирани  нарушения,  Уебикус  ООД  запазва 
 правото  си  да  търси  отговорност  на  ПОСЕТИТЕЛИТЕ  и  след 
 приключване на СЪБИТИЕТО. 

 rights;  content  which,  according  to  the  ORGANIZERS,  clearly 
 violates  other  current  legisla�on  of  the  Republic  of  Bulgaria  and 
 the EU. 

 28.2.  PARTICIPANTS  should  treat  each  other  with  courtesy, 
 respect  and  considera�on,  apprecia�ng  the  diversity  of  views 
 and  opinions  (including  those  they  may  not  share); 
 communicate  openly,  respec�ully  to  other  par�cipants, 
 cri�cizing  ideas  rather  than  individuals;  to  behave 
 professionally;  refrain  from  sexist,  racist  or  exclusionary 
 comments  or  jokes;  all  communica�on  should  be  appropriate 
 for  a  professional  audience,  with  a�en�on  to  your  surroundings 
 and to other УЧАСТНИЦИ. 

 28.3  Harassment,  in�mida�on  or  discrimina�on  in  any  form  will 
 not  be  tolerated.  Harassment  involves  speech  or  behavior  that 
 is  unwelcome  or  personally  offensive.  Behavior  that  is 
 acceptable  to  one  person  may  not  be  acceptable  to  another,  so 
 it  is  important  that  all  par�cipants  use  discre�on  to  ensure  that 
 respect  is  communicated.  Harassment  in  a  joking  manner  is  s�ll 
 harassment  and  unacceptable  behavior.  Examples  of 
 unacceptable  behavior  include,  but  are  not  limited  to: 
 unwanted  or  offensive  verbal  comments  or  exclusionary 
 behavior;  inappropriate  physical  contact;  unwanted  sexual 
 a�en�on;  use  of  sexual  or  discriminatory  images  in  public 
 spaces  or  in  presenta�ons;  inten�onally  in�midate,  stalk  or 
 follow;  prolonged  interrup�on  of  calls  or  other  events; 
 harassing  filming  or  recording;  real  or  implied  threat  of  physical 
 or  mental  harm;  real  or  implied  threat  of  professional  or 
 financial harm or damage, etc. 

 29.  In  the  event  that  they  no�ce  viola�ons,  irregulari�es, 
 harassment,  a  dangerous  situa�on  or  a  person  in  trouble,  the 
 PARTICIPANTS should immediately inform the ORGANIZERS. 
 29.1.  If  they  wish,  the  PARTICIPANTS  can  also  inform  the 
 ORGANIZERS  anonymously,  in  which  case  it  is  good  to  look  for  a 
 manager  of  Webbikus  Ltd.  to  guarantee  their  anonymity  to  the 
 maximum extent. 
 29.2.  The  final  decision  on  how  to  approach  each  individual 
 case rests with the ORGANIZERS. 
 29.3.  The  applicable  rules  of  these  Terms  apply  both  during  the 
 EVENT and before and a�er its holding. 

 29.4.  In  case  of  detected  viola�ons,  Webbicus  Ltd.  reserves  the 
 right to hold VISITORS responsible even a�er the EVENT is over. 
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 VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС-МАЖОР)  VI. FORCE MAJEURE 
 30.  Уебикус  ООД  и  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  не  носят  отговорност  за 
 неизпълнението  на  задълженията  си,  ако  неизпълнението  е 
 причинено  от  сили  извън  контрола  им,  чието  действие  е  било 
 непредвидимо  и  непреодолимо.  Такива  причини  могат  да  са 
 включително,  но  не  само:  природни  бедствия,  наводнения, 
 пожари,  промишлени  и  технически  аварии,  размирици, 
 епидемии,  война  и  др.,  представляващи  непреодолима 
 пречка  за  изпълнение  на  задълженията  на  съответната 
 страна. 

 30.  Webbicus  Ltd.  and  the  ORGANIZERS  are  not  responsible  for 
 failure  to  fulfill  their  obliga�ons  if  the  failure  is  caused  by  forces 
 beyond  their  control,  whose  ac�on  was  unforeseeable  and 
 insurmountable.  Such  reasons  may  include,  but  are  not  limited 
 to:  natural  disasters,  floods,  fires,  industrial  and  technical 
 accidents,  riots,  epidemics,  war,  etc.,  represen�ng  an 
 insurmountable  obstacle  to  the  fulfillment  of  the  obliga�ons  of 
 the respec�ve party. 

 31.  Докато  трае  непреодолимата  сила,  изпълнението  на 
 задължението  се  спира,  доколкото  то  не  може  да  бъде 
 изпълнено  по  алтернативен  начин  чрез  полагане  на  всички 
 разумни грижи. 

 31.  While  the  force  majeure  lasts,  the  performance  of  the 
 obliga�on  is  suspended,  insofar  as  it  cannot  be  performed  in  an 
 alterna�ve way by taking all reasonable care. 

 32.  В  случай  че  възникне  законово  ограничение  или 
 ограничение,  породено  от  непреодолима  сила  за 
 присъствено  провеждане  на  дадено  СЪБИТИЕ, 
 ОРГАНИЗАТОРЪТ  се  задължава  да  проведе  СЪБИТИЕТО  в 
 онлайн  формат  или  да  отложи  провеждането  му  на  нова 
 дата,  но  не  по-късно  от  една  календарна  година  след 
 първоначално обявената дата. 

 32.  In  the  event  of  a  legal  restric�on  or  force  majeure 
 restric�on  for  holding  an  EVENT  in  person,  the  ORGANIZER 
 undertakes  to  hold  the  EVENT  in  an  online  format  or  to 
 postpone  its  holding  to  a  new  date,  but  no  later  than  one 
 calendar year a�er the originally announced date. 

 33.  В  случай,  че  провеждането  на  СЪБИТИЕ  в  изцяло  онлайн 
 формат  или  отлагане  не  е  възможно,  ОРГАНИЗАТОРЪТ  се 
 задължава  да  върне  цялата  сума  на  УЧАСТНИЦИТЕ  в  срок  от 
 60 дни след последната планирана дата на СЪБИТИЕТО. 

 33.  In  the  event  that  holding  an  EVENT  in  a  fully  online  format 
 and  postponement  are  not  possible,  the  ORGANIZER 
 undertakes  to  refund  the  en�re  amount  to  the  PARTICIPANTS 
 within 60 days a�er the last scheduled date of the EVENT. 

 VII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ИЗПОЛЗВАН ЕЗИК  VII.  COMMUNICATION  BETWEEN  THE  PARTIES  AND 
 LANGUAGE USED 

 34.  Комуникацията  по  повод  изпълнение  на  настоящите 
 Условия  се  осъществява  на  български  и/или  английски  език. 
 Всички  документи  се  изготвят  в  двуезичен  формат,  когато 
 това е необходимо или изискано от една от страните. 

 34.  Communica�on  regarding  the  implementa�on  of  these 
 Terms  is  carried  out  in  Bulgarian  and/or  English.  All  documents 
 are  drawn  up  in  bilingual  format  when  necessary  or  requested 
 by one of the par�es. 

 35.  Основен  работен  език  по  време  на  провеждането  на 
 СЪБИТИЯТА може да е български, английски или друг език. 

 35.1.  Допустимо  е  провеждането  на  СЪБИТИЯ  и  в 
 многоезични форми. 
 35.2.  В  случай,  че  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  не  са  обявили  езика, 
 на  който  ще  се  провежда  дадено  СЪБИТИЕ,  за  такъв  се 
 счита  езикът,  на  който  е  написан  официалният  сайт  на 
 събитието.  В  случай,  че  липсва  сайт,  за  официален  език  се 
 приема българският. 

 36.  Настоящите  Условия  са  съставени  на  български  и 
 английски  езици.  В  случай  на  несъответствие,  предимство 
 има текстът на български език. 

 35.  The  main  working  language  during  the  EVENT  may  be 
 Bulgarian, English or another language. 
 35.1. It is permissible to hold EVENTS in mul�lingual forms. 

 35.2.  In  the  event  that  the  ORGANIZERS  have  not  announced 
 the  language  in  which  an  EVENT  will  be  held,  the  language  in 
 which  the  official  website  of  the  event  is  wri�en  shall  be 
 considered  as  such.  In  case  there  is  no  website,  the  official 
 language is Bulgarian. 
 36.  These  Terms  are  drawn  up  in  Bulgarian  and  English.  In  case 
 of discrepancy, the text in Bulgarian takes precedence. 

 XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  XII.  FINAL PROVISIONS 
 37.  Приложимото  законодателство  за  сключените  между 
 страните  договори  спрямо  настоящите  Условия,  независимо 
 от  седалището  им,  е  българското  законодателство,  в 
 съответствие със законодателството на Европейския съюз. 

 37.  The  applicable  legisla�on  for  the  contracts  concluded 
 between  the  par�es,  according  to  these  Terms,  and  regardless 
 of  their  registered  office,  is  the  Bulgarian  legisla�on,  in 
 accordance with the legisla�on of the European Union. 

 38.  Спорове  между  страните,  възникнали  във  връзка  с 
 тълкуването  на  настоящите  Общи  условия  и  техните 

 38.  Disputes  between  the  par�es  arising  in  connec�on  with  the 
 interpreta�on  of  these  General  Terms  and  Condi�ons  and  their 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ  ще  се  решават  по  споразумение.  В  случай,  че 
 такова  не  бъде  постигнато,  спорът  ще  бъде  решен  от 
 компетентния български съд. 

 APPENDICES  will  be  resolved  by  agreement.  In  case  this  is  not 
 achieved,  the  dispute  will  be  resolved  by  the  competent 
 Bulgarian court. 

 39.  В  случай  на  невалидност  или  неприложимост  на  дадена 
 клауза  или  условие  от  настоящите  Условия,  те  се  прилагат  в 
 максималната  им  приложима  степен.  Неприложимостта  на 
 дадена  клауза  или  условие  не  се  отразява  на  останалите 
 клаузи и условия от настоящите Условия. 

 39.  In  the  case  of  invalidity  or  inapplicability  of  a  clause  or 
 condi�on  of  these  General  Terms  and  Condi�ons,  they  shall 
 apply  to  the  maximum  extent  applicable.  The  non-applicability 
 of  a  clause  or  condi�on  does  not  affect  the  other  terms  and 
 condi�ons  of  these  General  Terms  and  Condi�ons  and  the 
 APPENDICES thereto. 

 40.  Уебикус  ООД  си  запазва  правото  да  променя  настоящите 
 Условия  по  всяко  време,  като  уведоми  УЧАСТНИЦИТЕ  за  това 
 по имейл и на сайтовете на съответните събития. 

 40.  Webbicus  Ltd.  reserves  the  right  to  change  these  Terms  at 
 any  �me  by  no�fying  the  PARTICIPANTS  by  e-mail  and  on  the 
 websites of the respec�ve events. 

 _____________________________  _____________________________ 
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