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Текст документу, положення якого викладені нижче, включає всі 
важливі умови Договору і є пропозицією Сервісу RegToEVENT, Сайт 
якого розміщений за постійною адресою в мережі Інтернет 
https://regtoevent.com та його технічному сайті https://с.rte.im і їх 
піддоменах, заключити Угоду (оферту) з будь якою третьою особою від 
імені і за рахунок Організатора події, на яку третя особа вирішила 
зареєструватись як Учасник. Всі нижче згадані послуги надаються в 
режимі онлайн, через Сайти Сервісу RegToEVENT. 
 
Відповідно до положень ст. 633, 641 Цивільного кодексу України 
умови Публічної оферти та Публічного договору однакові для всіх 
користувачів. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, 
добровільна реєстрація та створення Особистого кабінету Учасника на 
Сайті https://regtoevent.com та його технічних піддоменах 
https://с.rte.im є акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення 
договору на умовах, викладених нижче за текстом. 
 
ТОВ «НК АКСОНАКС» (42762123), надає послуги пов’язані з 
бронюванням квитків, організації виставок та конференцій, участю в 
Заходах третіх осіб, як учасників, підтвердження справжності квитка на 
місці проведення заходу, онлайн-послуги і т.п. та представляє інтереси 
Сервісу RegToEVENT. 

 

The text of the document, the provisions of which are set out below, 
includes all the important terms of the Agreement and is an offer of the 
RegToEVENT Service, the Website of which is located at the permanent 
address on the Internet https://regtoevent.com and its technical website 
https://с.rte.im and their subdomains, to conclude an Agreement (offer) 
with any third party on behalf and at the expense of the Organizer of the 
event for which the third party decided to register as a Participant. All the 
services mentioned below are provided online, through the RegToEVENT 
Service Sites. 
 
In accordance with the provisions of Articles 633, 641 of the Civil Code of 
Ukraine, the terms of the Public Offer and the Public Agreement are the 
same for all users. According to Part 2 of Art. 642 of the Civil Code of 
Ukraine, the voluntary registration and creation of the Participant's 
Personal Account on the Website https://regtoevent.com and its technical 
subdomains https://с.rte.im is the acceptance of this offer, which is 
equivalent to the conclusion of the contract on the terms set out below. 
 
LLC "SC AKSONAX" (42762123), provides services related to ticket booking, 
organization of exhibitions and conferences, participation in the Events of 
third parties as participants, confirmation of ticket authenticity at the 
venue, online services, etc. and represents the interests of the 
RegToEVENT Service. 

 
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  
 
1.1 В цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні: 
 Акцепт угоди – проставлення відповідної відмітки «Я погоджуюсь з 
умовами Угоди користувача» та подальше натискання кнопки 
«Зареєструватися» на Сайті Сервісу є повним і безумовним прийняття 
всіх умов даної Публічної угоди (Оферти) та умов використання 
функціоналу Сервісу.  
Електронний квиток - документ, сформований Сервісом в електронній 
цифровій формі, що містить інформацію, за допомогою якої 
ідентифікується особа Користувача (Учасника) та Захід Організатора, 
на участь в якому на підставі даного Електронного квитка Користувач 
(Учасник) має право. Реалізований Сервісом Електронний квиток на 
Захід Організатора створює відповідні обов'язки для Організатора, а 
саме - забезпечити пропуск Користувача (Учасника) на Захід та надати 
послугу з проведення Заходу. 
Захід - Подія (послуга), в тому числі, але не обмежуючись: конференція, 
семінар, виставка, показ, курси, майстер-клас, тренінг, концерт, мітап, 
тощо яку організовує та проводить Організатор та інформацію про яку 
він розмістив на Сайті через власний Особистий кабінет з метою 
реєстрації Користувачів (Учасників) та реалізації їм Електронних 
квитків. 
Замовлення (Реєстрація) - належним чином оформлений за 
допомогою Сайту запит Користувача (Учасника) на участь у Заході 
Організатора, що свідчить про намір Користувача укласти з 
Організатором на Сайті Угоду про надання послуг, встановлює 
обов'язок Організатора провести Захід і право Користувача та/або 
третіх осіб відвідати Захід у зазначені в Електронному квитку дату, час 
і місце. 
Користувач (Учасник) - фізична особа, якій за допомогою Сервісу 
сформовано Електронний квиток на Захід Організатора, та яка має 
право відвідати Захід особисто та/або переглянути онлайн трансляцію 
Заходу, в залежності від особливостей останнього.   

1. TERMS AND DEFINITIONS  
 
1.1 In this Agreement, the following terms are used in the following 
meaning: 
Acceptance of the Agreement - putting the appropriate mark "I agree to 
the terms of the User Agreement" and further clicking the "Register" 
button on the Service Website is a full and unconditional acceptance of all 
the terms of this Public Agreement (Offer) and the terms of use of the 
Service functionality.  
Electronic Ticket - a document generated by the Service in electronic digital 
form containing information that identifies the User (Participant) and the 
Organizer's Event, to participate in which on the basis of this Electronic 
Ticket the User (Participant) has the right. The Electronic Ticket for the 
Organizer's Event sold by the Service creates the corresponding 
obligations for the Organizer, namely to ensure the User's (Participant's) 
admission to the Event and to provide the service of holding the Event. 
Event - an Event (service), including but not limited to: conference, 
seminar, exhibition, show, courses, master class, training, concert, 
meetup, etc. organized and conducted by the Organizer and information 
about which is posted on the Website through its own Personal Account 
for the purpose of registering Users (Participants) and selling them 
Electronic Tickets. 
Order (Registration) – the User's (Participant's) request for participation in 
the Organizer's Event duly executed through the Website, which indicates 
the User's intention to conclude a Service Agreement with the Organizer 
on the Website, establishes the Organizer's obligation to hold the Event 
and the right of the User and/or third parties to attend the Event on the 
date, time and place specified in the Electronic Ticket. 
User (Participant) – an individual who has been issued an Electronic Ticket 
to the Event of the Organizer using the Service and who has the right to 
attend the Event in person and/or view the online broadcast of the Event, 
depending on the features of the latter.   
Organizer - an individual entrepreneur or a legal entity that registers 
and/or sells Electronic Tickets for its Event using the Service.  
Personal Account – a set of secure pages of the Website, which were 
created as a result of the Participant entering their data into the 
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Організатор - фізична особа-підприємець або юридична особа, яка 
здійснює реєстрацію та/чи реалізацію Електронних квитків на свій 
Захід за допомогою Cервісу.  
Особистий кабінет - сукупність захищених сторінок Сайту, які були 
створені у результаті введення Учасником своїх даних у реєстраційну 
форму на цьому Сайті та за допомогою яких вони мають можливість 
змінювати особисті дані, реєструватися на Заходи, здійснювати оплату 
за Електронні квитки та використовувати інші можливості Сайту. 
ВОсобистому кабінеті Учасника будуть зберігатись Електронні квитки 
на всі Заходи, які коли-небудь реєструвався Користувач через наш 
Сервіс. Учасник може завантажити свої квитки, сплатити створені, але 
раніше не оплачені Замовлення, знайомитись з матеріалами Заходів, 
якщо Організатори надають таку можливість, і т.ін. У разі здійснення 
реєстрації на безоплатний Захід та/або придбання Електронних 
квитків на платний Захід зі свого Особистого кабінету Учасником для 
інших осіб, кожна з таких осіб набуває статусу Учасника, однак 
відповідальність за достовірність та правильність даних, зазначених 
при реєстрації таких Учасників, несе особа, з Особистого кабінету якої 
реєстрацію та/або придбання Електронних квитків було здійснено.  
Сайт - веб-сайт https://regtoevent.com  та https://с.rte.im і їх технічні 
піддомени. 
Сервіс - онлайн-сервіс реєстрації та попереднього продажу 
електронних квитків RegToEVENT - сукупність сторінок Сайту, 
розміщених за постійною адресою в мережі Інтернет 
https://regtoevent.com та https://с.rte.im і їх технічних піддоменах, що 
надаються у користування Учасникам з набором функцій, необхідних 
для реєстрації та придбання Електронних квитків на Заходи 
Організатора. В розумінні діючої Сторони даного договору – ТОВ «НК 
АКСОНАКС».  
Сторінка події – односторінковий web-сайт створений Організатором 
на піддомені Сервісу, за допомогою спеціального розділу 
налаштувань Заходу. Така сторінка створюється та використовується в 
рамках кожного окремого Заходу Організатора, та передбачає 
реєстрацію Учасників та реалізацію їм Електронних квитків на Захід, 
виключно через функціонал Сервісу. Не підлягає передачі у постійне 
користування Організатору та не може містити сторонні програмні 
коди. Але Організатор може використовувати для інформування 
потенційних Учасників  про Захід свій особистий веб-сайт. 
 
1.2 Всі інші терміни, які зустрічаються в тексті Договору, за відсутності 
їх тлумачення у цьому Договорі, тлумачяться відповідно до 
законодавства України, чинного на момент укладення Договору та 
додаткових угод до нього.  

 

registration form on this Website and with the help of which they have the 
opportunity to change personal data, register for Events, pay for Electronic 
Tickets and use other features of the Website. The Participant's personal 
account will store Electronic Tickets for all Events that the User has ever 
registered through our Service. The Participant can download their tickets, 
pay for created but not previously paid Orders, get acquainted with the 
materials of the Events, if the Organizers provide such an opportunity, etc. 
In case of registration for a free Event and/or purchase of Electronic Tickets 
for a paid Event from the Personal Account by the Participant for other 
persons, each of such persons acquires the status of a Participant, but the 
person from whose Personal Account the registration and/or purchase of 
Electronic Tickets was made shall be responsible for the accuracy and 
correctness of the data specified during the registration of such 
Participants.  
Website – the websites https://regtoevent.com and https://с.rte.im and 
their technical subdomains. 
Service – an online service for registration and pre-sale of electronic tickets 
RegToEVENT - a set of pages of the Site located at the permanent address 
on the Internet https://regtoevent.com and https://с.rte.im and their 
technical subdomains, which are provided for use by the Participants with 
a set of functions necessary for registration and purchase of Electronic 
Tickets for the Organizer's Events. In the understanding of the current 
Party to this Agreement – LLC SC AKSONAX.  
Event page - a one-page website created by the Organizer on the 
subdomain of the Service, using a special section of the Event settings. 
Such a page is created and used within each separate Event of the 
Organizer, and provides for the registration of Participants and the sale of 
Electronic Tickets to the Event, exclusively through the functionality of the 
Service. It is not subject to transfer for permanent use to the Organizer and 
may not contain third-party program codes. But the Organizer may use its 
personal website to inform potential Participants about the Event. 
 
1.2 All other terms that occur in the text of the Agreement, in the absence 
of their interpretation in this Agreement, shall be interpreted in 
accordance with the legislation of Ukraine in force at the time of the 
Agreement and additional agreements to it. 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ  
 
2.1 У порядку та на умовах, передбачених Угодою, Сервіс надає 
Користувачеві можливість використання Сайту, а Користувач 
зобов'язується за необхідності використовувати Сайт відповідно до 
умов Угоди.  
 
2.2 На підставі Угоди Користувач має можливість використовувати Сайт 
для отримання розміщеної на ньому інформації щодо Заходу, а також 
можливість брати участь у Заходах, оформивши Замовлення, 
здійснивши дії, передбачені Організатором (зокрема, 
зареєструвавшись на Захід і, за необхідності, оплатити участь у ньому) 
та отримавши Електронний квиток від Сервісу. У випадках, 
передбачених відповідними Угодами між Сервісом та Організатором, 
Сервіс, діючи від імені та за рахунок Організатора, здійснює реалізацію 
Користувачам Електронних квитків.  
2.3 Якщо інше прямо не передбачено Угодою між Сторонами, Сервіс 
не є організатором Заходів, продавцем будь-яких товарів або послуг. 
Усі зобов'язання з приводу проведення Заходів, купівлі-продажу 

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT  
 
2.1 In the manner and on the terms stipulated by the Agreement, the 
Service provides the User with the opportunity to use the Website, and the 
User undertakes to use the Website, if necessary, in accordance with the 
terms of the Agreement.  
 
2.2 On the basis of the Agreement, the User has the opportunity to use the 
Website to obtain information about the Event posted on it, as well as the 
opportunity to participate in the Events by placing an Order, performing 
actions provided by the Organizer (in particular, registering for the Event 
and, if necessary, paying for participation in it) and receiving an Electronic 
Ticket from the Service. In cases provided for by the relevant Agreements 
between the Service and the Organizer, the Service, acting on behalf and 
at the expense of the Organizer, sells Electronic Tickets to the Users.  
2.3 Unless otherwise expressly provided by the Agreement between the 
Parties, the Service is not the organizer of the Events, the seller of any 
goods or services. All obligations regarding the holding of Events, the 
purchase and sale of relevant goods or the provision of relevant services 
arise between the User and the Organizer and/or third parties.  
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відповідних товарів або надання відповідних послуг виникають між 
Користувачем і Організатором та/або третіми особами.  
Якщо інше прямо не передбачено Угодою між Сторонами, Сервіс не 
несе відповідальність за дійсність і виконання зазначених зобов'язань. 
При цьому в разі, якщо Користувач купує Електронний квиток шляхом 
перерахування грошових коштів через Сайт Сервісу, Сервіс приймає на 
себе зобов'язання видати Користувачеві Електронний квиток шляхом 
його відправки на адресу електронної пошти та/або номер телефону, 
що були вказані Користувачем при реєстрації на Сайті.  

 

Unless otherwise expressly provided by the Agreement between the 
Parties, the Service is not responsible for the validity and fulfillment of 
these obligations. At the same time, if the User purchases the Electronic 
Ticket by transferring funds through the Website, the Service undertakes 
to issue the Electronic Ticket to the User by sending it to the e-mail address 
and/or telephone number specified by the User when registering on the 
Website. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СЕРВІСУ  
 
3.1 Сервіс має право заблокувати доступ до Сайту для Користувача, 
якщо він своїми діями або бездіяльністю порушує умови Угоди, інші 
Угоди між Сторонами або інші вимоги Сервісу.  
 
3.2 Сервіс має право проводити модифікацію будь-якого програмного 
забезпечення Сайту, припиняти роботу Сайту, у разі виявлення 
істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення 
профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого 
доступу Сайту.  
 
3.3 Сервіс має право використовувати дані Користувача або інших осіб, 
інформація про яких внесена Користувачем на Сайт, в маркетингових 
цілях. Сервіс розуміє, що дані, внесені Користувачем на Сайт, є 
добровільно наданими ним і третіми особами, і треті особи 
ознайомлені з умовами Угоди.  
 
3.4 Сервіс має право направляти Користувачеві та іншим особам, 
інформація про яких внесена Користувачем на Сайт, інформаційні та 
рекламні повідомлення на електронну адресу або за номером 
мобільного телефону, що вказані при реєстрації на Сайті. Даною 
Угодою Користувач надає згоду на отримання подібної інформації, 
також гарантує, що аналогічну згоду надано і особами, відомості про 
яких Користувач вніс на Сайт.  
 
3.5 Сервіс має право консультувати Користувача по ходу 
оформлення/підтвердження/оплати Замовлення. У тому числі 
самостійно зв'язуватися з Користувачем за вказаними Користувачем 
контактами.  
 
3.6 Сервіс має право обирати самостійно та на власний розсуд, 
встановлювати способи ідентифікації Користувача на всіх своїх 
ресурсах, зокрема Сайтах, серверах та інших.  
 
3.7 Сервіс зобов'язаний інформувати Користувача про статус 
Замовлення і факт надходження оплати за нього. Фактом того, що 
Користувач поінформований, є факт надсилання відповідного 
електронного листа на електронну адресу, вказану Користувачем під 
час реєстрації на Сайті.  

 

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SERVICE  
 
3.1 The Service has the right to block access to the Site for the User if he 
violates the terms of the Agreement, other Agreements between the 
Parties or other requirements of the Service by his actions or omissions.  
 
3.2 The Service has the right to modify any software of the Website, to 
suspend the operation of the Website in case of detection of significant 
malfunctions, errors and failures, as well as in order to carry out preventive 
work and prevent cases of unauthorized access to the Website.  
 
3.3 The Service has the right to use the data of the User or other persons, 
information about which is entered by the User on the Site, for marketing 
purposes. The Service understands that the data entered by the User on 
the Site is voluntarily provided by him and third parties, and third parties 
are familiar with the terms of the Agreement.  
 
3.4 The Service has the right to send to the User and other persons, 
information about which is entered by the User on the Site, information 
and advertising messages to the e-mail address or mobile phone number 
specified during registration on the Site. By this Agreement, the User 
agrees to receive such information, and also guarantees that the same 
consent is provided by the persons whose information the User has 
entered on the Site.  
 
3.5 The Service has the right to advise the User in the course of 
registration/confirmation/payment of the Order. Including independently 
contact the User at the contacts specified by the User.  
 
3.6 The Service has the right to choose independently and at its own 
discretion, to establish methods of identifying the User on all its resources, 
including Sites, servers and others.  
 
3.7 The Service is obliged to inform the User about the status of the Order 
and the fact of receipt of payment for it. The fact that the User is informed 
is the fact of sending a corresponding e-mail to the e-mail address 
specified by the User during registration on the Site. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА  
 
4.1 Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією 
Угоди при кожному відвідуванні Сайту до моменту користування 
Сайтом.  
 
4.2 Користувач зобов'язується дотримуватися Правил користування 
Сайтом.  
4.3 Користувач зобов'язується надавати достовірну і, в разі 
необхідності, повну інформацію про себе при використанні Сайту.  
 

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE USER  
 
4.1 The User undertakes to read the current version of the Agreement 
every time he visits the Site before using the Site.  
 
4.2 The User undertakes to comply with the Rules for using the Website.  
 
4.3 The User undertakes to provide accurate and, if necessary, complete 
information about himself when using the Site.  
 



4.4 Користувач зобов'язується самостійно перевірити дані Замовлення 
перед його оформленням. Користувач несе повну відповідальність за 
достовірність і правомірність вживання даних, використаних ним при 
оформленні Замовлення.  
 
4.5 Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами 
реєстрації та порядком проведення Заходу, а також з додатковими 
вимогами, які висуваються Організатором до оформлення 
Замовлення. У разі якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які 
умови проведення Заходу, зокрема, порядок оплати, Користувач 
зобов'язується уточнити ці умови у Організатора, а за неможливості 
уточнення чи у разі, якщо такі умови його не влаштовують – 
відмовитися від оформлення Замовлення та відвідування Заходу.  
 
4.6 Користувач має право обирати, із запропонованих на Сайті 
варіантів, спосіб оплати участі у Заході. При цьому Користувач 
зобов'язується самостійно ознайомитися з правилами та умовами 
роботи обраного ним платіжного сервісу як способу платежу (умовами 
додаткових комісій та зборів, конвертації валют тощо).  
 
4.7 Користувач має право відмовитися від участі на Заході після 
оформлення та оплати Електронного квитка на умовах та у порядку, 
передбаченому Організатором. У будь-якому випадку, повернення 
коштів може відбуватися лише за умови відрахування із суми до 
повернення всіх понесених Сторонами комісійних та банківських 
витрат, якщо інше не було обіцяно Організатором у його правилах 
участі у Заході.  
 
4.8 Користувач має право вимагати повернення грошових коштів у разі 
відмови від участі у Заході, перенесення чи скасування Заходу. У цьому 
випадку він повинен звернутися безпосередньо до Організатора, 
оскільки Сервіс надає виключно посередницькі послуги з реалізації 
Електронних квитків від імені та за рахунок Організатора і не приймає 
на свої рахунки грошові кошти від продажу Електронних квитків. Всі 
кошти від продажу Електронних квитків напряму перераховуються 
Організатору, якщо інше не вказано додатково в умовах участі у Заході. 
 
4.9 Сервіс за жодних обставин не несе відповідальності за повернення 
грошових коштів Користувачеві в разі відмови Користувача від участі в 
Заході, або скасування чи перенесення Заходу Організатором. Усі 
претензії, пов'язані із зазначеними діями та Заходами, Користувач 
повинен направляти безпосередньо за вказаними на Сайті 
реквізитами Організатора, або за реквізитами Організатора, узятими з 
відкритих реєстрів. У разі неможливості для Користувача встановити 
реквізити Організатора, Сервіс за запитом Користувача надає такі 
реквізити Користувачеві за допомогою Особистого кабінету або за 
адресою електронної пошти Користувача.  
 
4.10 Користувач зобов'язується оплатити в повному обсязі самостійно 
або через третіх осіб вартість Замовлення. Після оплати Замовлення, 
Електронний квиток вважається проданим, і у Користувача виникає 
право відвідати Подію або скористатися іншою послугою 
Організатора.  

 

4.4 The User undertakes to independently check the Order data before 
placing it. The User is fully responsible for the accuracy and legality of the 
data used by him when placing the Order.  
 
4.5 The User undertakes to familiarize himself with the content, terms of 
registration and the procedure for holding the Event, as well as with the 
additional requirements set by the Organizer for placing the Order. If the 
User does not fully understand any conditions of the Event, in particular, 
the payment procedure, the User undertakes to clarify these conditions 
with the Organizer, and if it is impossible to clarify or if such conditions do 
not suit him/her - to refuse to place an Order and attend the Event.  
 
4.6 The User has the right to choose, from the options offered on the Site, 
the method of payment for participation in the Event. In this case, the User 
undertakes to independently read the rules and conditions of the payment 
service chosen by him as a payment method (terms of additional 
commissions and fees, currency conversion, etc.).  
 
4.7 The User has the right to refuse to participate in the Event after issuing 
and paying for the Electronic Ticket on the terms and in the manner 
provided by the Organizer. In any case, refunds may only be made subject 
to deduction from the amount to be refunded of all commissions and bank 
charges incurred by the Parties, unless otherwise promised by the 
Organizer in its rules of participation in the Event.  
congestion. 
 
4.8 The User has the right to demand a refund in case of refusal to 
participate in the Event, postponement or cancellation of the Event. In this 
case, they should contact the Organizer directly, since the Service provides 
exclusively intermediary services for the sale of Electronic Tickets on behalf 
and at the expense of the Organizer and does not accept funds from the 
sale of Electronic Tickets to its accounts. All funds from the sale of 
Electronic Tickets shall be directly transferred to the Organizer, unless 
otherwise specified in the terms of participation in the Event. 
 
4.9 The Service shall under no circumstances be liable for refunds to the 
User in case of refusal of the User to participate in the Event, or 
cancellation or postponement of the Event by the Organizer. All claims 
related to these actions and Events shall be sent by the User directly to the 
Organizer's details indicated on the Website, or to the Organizer's details 
taken from open registers. If it is impossible for the User to establish the 
details of the Organizer, the Service shall, upon the User's request, provide 
such details to the User through the Personal Account or to the User's e-
mail address.  
 
4.10 The User undertakes to pay the cost of the Order in full independently 
or through third parties. After payment of the Order, the Electronic Ticket 
is considered sold, and the User has the right to attend the Event or use 
another service of the Organizer. 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА  
 
5.1 Користувач, який бажає відвідати Подію або скористатися іншою 
послугою Організатора, інформація про яку розміщена на Сайті, вивчає 
інформацію про Подію або послуги на відповідній сторінці події чи веб-
сайті Організатора.  
 
5.2 Для оформлення Замовлення Користувач повинен вчинити такі дії:  

5. PROCEDURE FOR PLACING AN ORDER AND RECEIVING AN 
ELECTRONIC TICKET  
 
5.1 The User who wishes to attend the Event or use another service of the 
Organizer, information about which is posted on the Website, studies the 
information about the Event or services on the relevant page of the Event 
or the Organizer's website.  
 
5.2 To place an Order, the User must take the following actions  



 надати передбачені на сторінці реєстрації на Захід відомості 
про себе (надані відомості повинні відповідати дійсності та 
надаватися в необхідному обсязі);  

 підтвердити коректність внесених відомостей та бажання 
оформити замовлення натисканням кнопки "Продовжити", 
або "Зареєструватися" на відповідній сторінці Сайту.  
 

5.3 Сервіс підтверджує прийняття та оформлення Замовлення шляхом 
надсилання на електронну пошту Користувача, вказану при 
оформленні Замовлення, відповідного повідомлення.  
 
5.4 У разі якщо участь у Заході для Користувача безкоштовна, а 
Організатором не встановлено додаткових вимог для участі в Заході, 
Сервіс надсилає Користувачеві повідомлення з Електронним квитком, 
що підтверджує можливість участі в Заході.  
 
5.5 Якщо для участі в Заході Користувач повинен сплатити встановлену 
вартість Замовлення, після його попереднього підтвердження, Сайт 
перенаправляє Користувача на сторінку оплати Замовлення. Для 
оплати Замовлення Користувач обирає відповідний спосіб оплати, 
зазначений на сторінці Сайту і здійснює оплату відповідно до правил 
здійснення платежів обраного Користувачем способу оплати. Після 
оплати Замовлення Сервіс формує та надсилає Користувачеві 
повідомлення з Електронним квитком, як факт підтвердження 
можливості участі в Заході Організатора.  
 
5.6 Якщо Організатором встановлені додаткові умови участі у Заході та 
налаштована додаткова модерація для підтвердження Замовлення, 
Електронний квиток, як факт підтвердження можливості участі у Заході 
Організатора, буде надіслано Сервісом на електронну пошту 
Користувача тільки після натискання Організатором відповідної 
кнопки підтвердження у його Особистому кабінеті в картці Замовлення 
Користувача. Якщо ж участь у Заході передбачає оплату, то після такого 
підтвердження Користувач отримає посилання для оплати 
Електронного квитка, а сам квиток після самого факту оплати. 
 
5.7 Моментом оплати Замовлення є момент отримання відповіді від 
платіжного сервісу, через який сплатив свою участь Користувач, про 
надходження грошових коштів на його рахунок. З моменту оплати 
Замовлення між Організатором і Користувачем виникають 
передбачені умовами Події зобов'язання (допустити його як Учасника 
до Заходу, надати всі заявлені послуги і т.п.). З того ж моменту у Сервісу 
виникає зобов'язання щодо видачі Користувачеві Електронного 
квитка, щоб підтвердити його статус як Учасника.  
 
5.8 У разі внесення за Користувача платежу третіми особами всі права 
та обов'язки за цим платежем виникають у Користувача, і такі дії третіх 
осіб оцінюються Сторонами як такі, що вчинені зазначеними третіми 
особами в інтересах Користувача, і не породжують жодних прав та 
обов'язків між зазначеними третіми особами та Сервісом.  
 
5.9 Користувач бере участь у Заході відповідно до правил, 
встановлених Організатором.  

 

- provide the information about themselves provided on the registration 
page for the Event (the information provided must be true and provided 
in the required amount);  
- confirm the correctness of the entered information and the desire to 
place an order by clicking the "Continue" or "Register" button on the 
corresponding page of the Site.  
 
5.3 The Service confirms the acceptance and execution of the Order by 
sending a notification to the User's e-mail specified when placing the 
Order.  
 
5.4 If participation in the Event is free for the User, and the Organizer has 
not established additional requirements for participation in the Event, the 
Service sends the User a message with an Electronic Ticket confirming the 
possibility of participation in the Event.  
 
5.5 If in order to participate in the Event the User must pay the established 
cost of the Order, after its preliminary confirmation, the Website redirects 
the User to the Order payment page. To pay for the Order, the User 
chooses the appropriate payment method specified on the page of the 
Website and makes payment in accordance with the rules of payment of 
the payment method chosen by the User. After payment for the Order, the 
Service generates and sends the User a message with the Electronic Ticket 
as a confirmation of the possibility of participation in the Organizer's Event. 
 
5.6 If the Organizer has established additional conditions for participation 
in the Event and set up additional moderation to confirm the Order, the 
Electronic Ticket, as the fact of confirmation of the possibility of 
participation in the Organizer's Event, will be sent by the Service to the 
User's e-mail only after the Organizer clicks the appropriate confirmation 
button in his Personal Account in the User's Order card. If participation in 
the Event involves payment, then after such confirmation the User will 
receive a link to pay for the Electronic Ticket, and the ticket itself after the 
fact of payment. 
 
5.7 The moment of payment for the Order is the moment of receiving a 
response from the payment service through which the User paid for his 
participation, about the receipt of funds to his account. From the moment 
of payment of the Order, the obligations stipulated by the terms of the 
Event arise between the Organizer and the User (to admit him as a 
Participant to the Event, to provide all the declared services, etc.) From the 
same moment, the Service has an obligation to issue an Electronic Ticket 
to the User to confirm his status as a Participant.  
 
5.8 In case of making a payment for the User by third parties, all rights and 
obligations under this payment arise with the User, and such actions of 
third parties are assessed by the Parties as committed by these third 
parties in the interests of the User, and do not give rise to any rights and 
obligations between these third parties and the Service.  
 
5.9 The User participates in the Event in accordance with the rules 
established by the Organizer. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  
 
6.1 Інформація про Подію, що розміщується на нашому Сайті та на сайті 
Події, додається Організаторами. Сервіс не має технічної можливості 
та не зобов'язаний контролювати розміщену інформацію, піддавати її 
обов'язковій перевірці та затвердженню. Сервіс не несе 
відповідальності за достовірність, точність, повноту або якість будь-
якої інформації, що публікується Організаторами та/або третіми 
особами на Сайті. Сервіс не підтримує і не підтверджує на 100% жодну 

6. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES  
 
6.1 Information about the Event posted on our Website and the Event 
website is added by the Organizers. The Service does not have the 
technical capability and is not obliged to control the posted information, 
subject it to mandatory verification and approval. The Service is not 
responsible for the reliability, accuracy, completeness or quality of any 
information published by the Organizers and/or third parties on the Site. 
The Service does not support and does not confirm 100% any information 



інформацію, розміщену Організаторами та/або третіми особами на 
Сайті. Користувач розуміє і погоджується, що, використовуючи Сайт, 
він може бачити інформацію, яка є образливою, негідною або спірною.  
 
6.2 Сервіс не має можливості проводити повну перевірку інформації, 
розміщеної Організаторами про Подію, і не може гарантувати повну 
відсутність неточностей у ній, у зв'язку з чим не несе перед 
Користувачем відповідальності за будь-які помилкові та/або 
недостовірні дані про Подію та послуги, так само, як і за заподіяну 
Користувачеві шкоду та/або збитки через наявність помилок в 
інформації.  
 
6.3 Будь-які матеріали, отримані з використанням Сайту, Користувач 
може використовувати на власний страх і ризик, на нього покладається 
відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути нанесені в 
результаті використання цих матеріалів. Сервіс за жодних обставин не 
несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за 
будь-які збитки, спричинені використанням Сайту, вмісту Сайту або 
інших матеріалів, до яких було отримано доступ із Сайту.  
 
6.4 Сервіс не несе відповідальності за некоректну поведінку осіб, які 
використовують Сайт.  
 
6.5 Сервіс не гарантує, що:  

 Сайт відповідатиме вимогам Користувача;  

 результати, які можуть бути отримані з використанням Сайту, 
будуть точними і надійними; 

 якість будь-якого продукту, послуги, інформації, отриманої з 
використанням Сайту, відповідатиме очікуванням 
Користувача;  

 Сайт працюватиме безперервно, швидко, надійно та без 
помилок і відповідатиме очікуванням Користувача;  

 усі помилки на Сайті будуть виправлені.  
 

6.6 Сайт або його функції періодично можуть бути частково або 
повністю недоступні через проведення профілактичних або інших 
робіт технічного характеру, що забезпечують нормальне 
функціонування Сайту. У такому випадку Сервіс не несе зобов'язань 
щодо повідомлення Користувачів або неотримання ними інформації 
про прядок таких робіт, але буде робити усе можливе, щоб такі роботи 
проводились в максимально короткі терміни.  
 
6.7 Сервіс не несе відповідальності за недотримання Організатором 
умов проведення Заходів або надання послуг, так як дані умови і 
правила знаходяться у виключному підпорядкуванні Організатора.  
 
6.8 Сервіс не несе відповідальності за порушення порядку та строків 
здійснення повернення квитків/коштів, якщо воно не спричинене 
діями або бездіяльністю безпосередньо Сервісу, у тому числі, але не 
обмежуючись, у разі дій або бездіяльності третіх осіб, неподання 
Користувачем необхідних для здійснення повернення даних.  
 
6.9 Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики, 
пов'язані з оформленням Замовлень. Сервіс не несе відповідальності 
за будь-які збитки (грошового або іншого характеру), що виникли 
внаслідок проблеми, викликаної або обумовленої помилкою чи 
недбалістю Користувача під час використання Сайту, зокрема, 
неуспішним завершенням або підтвердженням будь-якої операції. 

  

posted by the Organizers and/or third parties on the Website. The User 
understands and agrees that by using the Site, he/she may see information 
that is offensive, unworthy or controversial.  
 
6.2 The Service is not able to conduct a full verification of the information 
posted by the Organizers about the Event and cannot guarantee the 
complete absence of inaccuracies in it, and therefore shall not be liable to 
the User for any erroneous and/or inaccurate data about the Event and 
services, as well as for damage and/or losses caused to the User due to 
errors in the information.  
 
6.3 Any materials obtained through the use of the Website may be used 
by the User at their own risk, and the User shall be liable for any damages 
that may be caused as a result of the use of these materials. The Service 
shall under no circumstances be liable to the User or third parties for any 
losses caused by the use of the Site, the content of the Site or other 
materials accessed from the Site.  
 
6.4 The Service is not responsible for the incorrect behavior of persons 
using the Site.  
 
6.5 The Service does not guarantee that:  

 the Site will meet the User's requirements;  

 the results that can be obtained using the Site will be accurate 
and reliable; 

 the quality of any product, service, information obtained using 
the Website will meet the User's expectations;  

 the Site will work continuously, quickly, reliably and without 
errors and will meet the User's expectations;  

 all errors on the Website will be corrected. 
 
6.6 The Website or its functions may be partially or completely unavailable 
from time to time due to preventive or other technical works that ensure 
the normal functioning of the Website. In this case, the Service is not 
obliged to notify the Users or not to provide them with information about 
the progress of such work, but will do everything possible to ensure that 
such work is carried out as soon as possible.  
 
6.7 The Service is not responsible for the Organizer's failure to comply with 
the terms of the Events or the provision of services, as these terms and 
conditions are under the exclusive control of the Organizer.  
 
6.8 The Service shall not be liable for violation of the procedure and terms 
for the refund of tickets/funds, if it is not caused by the actions or inaction 
of the Service itself, including, but not limited to, in the case of actions or 
inaction of third parties, failure of the User to provide the data necessary 
for the refund.  
 
6.9 The User assumes full responsibility and risks associated with placing 
Orders. The Service shall not be liable for any damages (monetary or 
otherwise) arising from a problem caused or caused by the User's error or 
negligence while using the Site, in particular, the unsuccessful completion 
or confirmation of any transaction. 
 

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ  

7.1 При реєстрації на Захід та оформленні Замовлення Користувач 

вносить свої персональні дані у форму на Сайті або у форму Сервісу, 

7. PERSONAL DATA  
 
7.1 When registering for the Event and placing an Order, the User enters 
his personal data in the form on the Site or in the form of the Service 



розташовану на веб-сайті Організатора в мережі Інтернет, Користувач 

надає свою згоду на обробку персональних даних, як без 

використання засобів автоматизації, так і з їх використанням. 

Зазначена згода надається Користувачем Сервісу, а також 

Організатору, шляхом проставлення ним відповідної відмітки при 

реєстрації.  

7.2 Користувач підтверджує, що він передає свої персональні дані для 

обробки Сервісу та відповідному Організатору і згоден на їх обробку. 

Користувач також повідомлений, що обробка його персональних 

даних буде здійснюватися Сервісом і Організатором на підставі Закону 

України "Про захист персональних даних" №5491-VI від 20.11.2012 р. 

та ст. 6(1) GDPR. 

7.3 Користувач надає Сервісу та Організатору згоду на обробку 

наступних персональних даних:  

 Ім'я 

 номер телефону;  

 адреса електронної пошти  

 дані браузера, пристрою та IP адреса, тощо 

 інші дані, які може встановити Організатор, як обов'язкові до 

заповнення.  

7.4 Метою обробки персональних даних є виконання Сервісом і 

Організатором відповідних договорів, а також проведення необхідних 

маркетингових заходів, в тому числі, але не обмежуючись, здійснення 

інформаційної розсилки (про Події, акції та ін.) на адресу електронної 

пошти або за допомогою СМС повідомлень.  

7.5 Під час обробки з персональними даними будуть здійснені такі дії: 

збирання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення 

(оновлення, зміна), витяг, використання, передання (поширення, 

надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення.  

7.6 Передача персональних даних третім особам здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України та Угод між Сторонами.  

7.7 Реєструючись на Захід, розміщений на Сайті Користувач 

погоджується, що його персональні дані стають доступні Організатору 

даного Заходу.  

7.8 Особиста інформація Користувача зберігається на наших серверах 

до тих пір, поки вона необхідна для надання йому наших послуг і для 

виконання юридичних зобов’язань. Якщо Користувач більше не бажає, 

щоб ми зберігали його особисту інформацію, він має право на її 

видалення, але в цьому випадку нам доведеться видалити його 

Особистий кабінет на RegToEVENT. 

7.9 Детально з Політикою конфіденційності та правилами обробки 
персональних можна ознайомитись за адресою   

 

located on the Organizer's website on the Internet, the User gives his 
consent to the processing of personal data, both without the use of 
automation tools and with their use. The said consent is provided by the 
User of the Service, as well as to the Organizer, by marking the appropriate 
mark during registration.  
 
7.2 The User confirms that he transfers his personal data for processing to 
the Service and the relevant Organizer and agrees to their processing. The 
User is also informed that the processing of his personal data will be 
carried out by the Service and the Organizer on the basis of the Law of 
Ukraine "On Personal Data Protection" No. 5491-VI dated 20.11.2012 and 
Art. 6(1) GDPR. 
 
7.3 The User gives the Service and the Organizer consent to the processing 
of the following personal data:  

 Name 

 phone number;  

 e-mail address  

 browser data, device and IP address, etc. 

 other data that may be set by the Organizer as mandatory.  
 
7.4 The purpose of processing personal data is to perform the relevant 
agreements by the Service and the Organizer, as well as to carry out the 
necessary marketing activities, including, but not limited to, sending 
newsletters (about Events, promotions, etc.) to the e-mail address or via 
SMS.  
 
7.5 During processing, the following actions will be performed with 
personal data: collection, recording, systematization, accumulation, 
storage, clarification (update, change), extraction, use, transfer 
(distribution, provision of access), depersonalization, blocking, deletion, 
destruction.  
 
7.6 The transfer of personal data to third parties is carried out in 
accordance with the current legislation of Ukraine and the Agreements 
between the Parties.  
 
7.7 By registering for the Event posted on the Website, the User agrees 
that his personal data becomes available to the Organizer of this Event.  
 
7.8 The User's personal information is stored on our servers as long as it is 
necessary to provide him with our services and to fulfill legal obligations. If 
the User no longer wants us to store his personal information, he has the 
right to delete it, but in this case we will have to delete his Personal 
Account on RegToEVENT. 
 
7.9 Details of the Privacy Policy and rules of personal data processing can 
be found at https://regtoevent.com/docs/privacy.pdf  

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  
 
8.1 Ця Угода та всі правовідносини, що виникають з неї, регулюються 
законодавством України.  
 
8.2 Усі спори, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв'язку 
з виконанням, розірванням або визнанням правочину недійсним, 
Сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів. Сторона, у 
якої виникли претензії та/або розбіжності, надсилає іншій Стороні 
повідомлення із зазначенням повідомлення, що виникли претензії 
та/або розбіжності. 
 

8. DISPUTE RESOLUTION  
 
8.1 This Agreement and all legal relations arising from it shall be governed 
by the laws of Ukraine.  
 
8.2 All disputes, disagreements and claims that may arise in connection 
with the execution, termination or invalidation of the transaction, the 
Parties will seek to resolve through negotiations. The Party, which has 
claims and/or disagreements, shall send a notice to the other Party 
indicating that the claims and/or disagreements have arisen. 
 

https://webs.li/
https://regtoevent.com/docs/privacy.pdf
https://regtoevent.com/docs/privacy.pdf


8.3 Зазначене в пункті 8.2 Угоди повідомлення надсилається 
Користувачем електронною поштою на адресу inforegtoevent @ 
gmail.com. Повідомлення має містити суть висунутих вимог, докази, що 
підтверджують вимогу, а також відомості про Користувача.  
 
8.4 Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання 
зазначеного в пункті 8.2 Угоди повідомлення, за умови, що дане 
повідомлення відповідає положенням пункту 8.3 Угоди, Сторона, що 
одержала його, повинна направити відповідь на це повідомлення.  

 

8.3 The notice specified in clause 8.2 of the Agreement shall be sent by the 
User by e-mail to inforegtoevent @ gmail.com. The notice shall contain the 
essence of the claims, evidence supporting the claim, as well as 
information about the User.  
 
8.4 Within 15 (fifteen) business days from the date of receipt of the notice 
specified in clause 8.2 of the Agreement, provided that this notice 
complies with the provisions of clause 8.3 of the Agreement, the Party that 
received it shall send a response to this notice. 
 

9. НАБРАННЯ УГОДОЮ ЧИННОСТІ ТА ЗМІНА УМОВ УГОДИ 
 
 
9.1 Текст Угоди, що постійно розміщений у мережі Інтернет за адресою 
https://regtoevent.com/docs/accepted.pdf, містить усі істотні умови 
Угоди та є пропозицією Сервісу укласти Угоду з Користувачем 
(Учасником), на зазначених у тексті Угоди умовах. Таким чином, текст 
Угоди є публічним договором.  
 
9.2 Належним акцептом цієї оферти вважається послідовне здійснення 
будь-якою третьою особою наступних дій: 

 ознайомлення з умовами Угоди;  

 введення реєстраційних даних у формі реєстрації та 
підтвердження достовірності цих даних натисканням кнопки 
"Продовжити", або "Зареєструватися".  
 

9.3 З моменту натискання кнопки "Продовжити", або 
"Зареєструватися" відповідно і в разі вірного послідовного виконання 
всіх зазначених вище дій, Угода вважається укладеною.  
 
9.4 Угода може бути розірвана в будь-який час за ініціативою кожної зі 
Сторін. Для цього Сервіс направляє Користувачеві відповідне 
повідомлення, з моменту відправлення такого повідомлення Угода 
вважається розірваною. Користувач може розірвати, надіславши 
Сервісу електронною поштою на адресу inforegtoevent @ gmail.com 
повідомлення про розірвання Угоди.  
 
9.5 Сторони погоджуються, що Угода може бути змінена Сервісом в 
односторонньому порядку шляхом розміщення оновленого тексту 
Угоди в мережі Інтернет за адресою 
https://regtoevent.com/docs/accepted.pdf. Користувач підтверджує 
свою згоду зі змінами умов Угоди якщо продовжують використання 
Сайту Сервісу. При незгоді зі зміненою версією Угоди, Користувач 
припиняє користування Сайтом Сервісу.  
 
9.6 Користувач, який не згоден з умовами Угоди та/або зі зміною умов 
Угоди, повинен негайно розірвати Угоду в порядку, передбаченому 
пунктом 9.4 Угоди. 

 

9. ENTRY INTO FORCE OF THE AGREEMENT AND AMENDMENT OF 
THE TERMS OF THE AGREEMENT 
 
9.1 The text of the Agreement, which is permanently posted on the 
Internet at https://regtoevent.com/docs/accepted.pdf, contains all the 
essential terms of the Agreement and is an offer of the Service to conclude 
an Agreement with the User (Member) on the terms specified in the text 
of the Agreement. Thus, the text of the Agreement is a public contract.  
 
9.2 The proper acceptance of this offer is considered to be the consistent 
implementation by any third party of the following actions: 

 familiarization with the terms of the Agreement;  

 entering registration data in the registration form and 
confirming the accuracy of this data by clicking the "Continue" 
or "Register" button.  

 
9.3 From the moment you click the "Continue" or "Register" button, 
respectively, and in case of correct sequential execution of all the above 
actions, the Agreement is considered concluded.  
 
9.4 The Agreement may be terminated at any time at the initiative of either 
Party. To do this, the Service sends a notice to the User, from the moment 
such notice is sent, the Agreement is considered terminated. The User may 
terminate by sending a notice of termination of the Agreement to the 
Service by e-mail to inforegtoevent @ gmail.com.  
 
9.5 The Parties agree that the Agreement may be changed by the Service 
unilaterally by posting the updated text of the Agreement on the Internet 
at https://regtoevent.com/docs/accepted.pdf. The User confirms his/her 
agreement with the changes in the terms of the Agreement by continuing 
to use the Service Website. In case of disagreement with the amended 
version of the Agreement, the User shall stop using the Service Website.  
 
9.6 The User who disagrees with the terms of the Agreement and/or 
changes to the terms of the Agreement must immediately terminate the 
Agreement in the manner prescribed by clause 9.4 of the Agreement. 
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