FAQ – rejestracja beIT
1. Jak wygląda proces rejestracji?
Wybierz warsztaty na które chcesz iść, uzupełnij dane, zaakceptuj. Dostaniesz od nas e-mail z
potwierdzeniem wstępnej rejestracji. Od tej pory będziemy oczekiwać 3 dni na przysłanie do
nas (kontakt@konferencjabeit.pl) potwierdzenia dokonania przelewu. Potem potwierdzimy
Twoją rejestrację i wyślemy Ci listę warsztatów na jakie się zapisałeś.
2. Jakie są ceny?
40 zł – student. 80 zł – nie-student.
3. Jak zweryfikujecie to, że jestem studentem?
Przy odbiorze pakietu uczestnika poprosimy Cię o pokazanie ważnej legitymacji studenckiej.
4. Chcę przyjść na same wykłady. Czy muszę się rejestrować?
Nie.
5. Czy jak zarejestruję się tylko na jeden warsztat, to zapłacę mniej?
Nie.
6. Co się stanie jeżeli nie prześlę potwierdzenia wpłaty?
Miejsca ponownie wpadną do puli dostępnych, a Ty utracisz możliwość uczestnictwa.
7. Czy rejestracja na FuckUp Nights jest bezpłatna?
Tak.
8. Czy trzeba się jeszcze u Was rejestrować na FuckUp Nights?
U nas nie trzeba. Rejestracji na FuckUp Nights dokonujesz tu:
http://funtrojmiasto12.evenea.pl/
9. Stało się coś strasznego i nie mogę pojawić się na konferencji. Co zrobić?
Oddaj/odsprzedaj bilet swojemu znajomemu i napisz do nas o tym na
kontakt@konferencjabeit.pl
10. Czy jak chcemy kupić kilka biletów to dostaniemy zniżkę?
Nie.
11. Widzę, że zwolniło się miejsce na warsztat A, a ja już mam miejsce na warsztacie B. Czy mogę
prosić o zmianę?
Wszystkie możliwe zmiany przyjmujemy tylko i wyłącznie do 08.03.2016 godz. 23:59 pod
adresem (kontakt@konferencjabeit.pl). Potem listy osób zapisanych na warsztaty idą do druku.

12. Nie zdążyłem się zapisać na warsztat A. Możecie mnie wpisać na listę rezerwową?
Nie. Jeżeli miejsca na warsztatach będą się zwalniać, to będziemy o tym informować na bieżąco.
A wtedy patrz – punkt 11.
13. Chcę fakturę za bilet.
Napisz do nas maila na kontakt@konferencjabeit.pl. W treści maila podaj dane niezbędne do
faktury.
14. Co to jest Middle Party?
Jest to networkingowa impreza konferencji, która odbywa się w lokalu Pierwsze Piętro
(ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk). Wymagamy rejestracji na ten event. Przy wejściu do lokalu będzie
sprawdzana lista.
15. Odpowiedzi na moje pytanie tutaj nie ma. Nie wiem co robić.
Napisz do nas na kontakt@konferencjabeit.pl albo na naszego Facebooka. Postaramy się
odpowiedzieć jak najszybciej.

