
 

 

 

 

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A 

SEMINARULUI ORGANIZAT DE 

 

KEY WAY INVESTMENTS SUCURSALA 

BUCUREȘTI 

 

“ELEMENTELE DE BAZĂ ALE 

TRANZACȚIONĂRII ONLINE” 

 

Din data de 28.08.2019/18:00 

 

 

ART. 1 – PUBLIC ȚINTĂ 

Seminarul se adresează în principal 

publicului larg, Clienților sau posibililor 

Clienți, dornici să dobândească cunoștințe 

de bază cu privire la noțiunile 

fundamentale ale piețelor de capital, dar și 

managerilor, administratorilor societăților 

comerciale, directorilor de companii, 

antreprenorilor, care sunt interesați de 

temele abordate.  

 

 

ART. 2 – ORGANIZATOR 

Seminarul “ELEMENTELE DE BAZĂ ALE 

TRANZACȚIONĂRII ONLINE” (denumit în 

continuare Seminarul) este organizat de 

Key Way Investmets LTD Nicosia 

Sucursala București înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. 

J40/19161/2017, cod unic de înregistrare 

38492709, (denumită în continuare 

“Organizatorul”). 

 

 

 

 

RULES OF PROCEDURE FOR THE 

WORKSHOPS ORGANIZED BY 

 

KEY WAY INVESTMENTS BUCHAREST 

BRANCH 

 

“THE BASICS OF ONLINE TRADING” 

 

 

From Date: 28.08.2019/18:00 

 

 

ART. 1 - TARGET AUDIENCE 

The workshop is addressed primarily to 

the general public, clients or potential 

clients, willing to acquire basic knowledge 

about the fundamental notions of the 

capital markets, but also managers, 

administrators and directors of companies, 

business executives, entrepreneurs, who 

are interested in the topics addressed. 

 

 

 

ART. 2 – THE ORGANIZER 

The workshop “THE BASICS OF ONLINE 

TRADING” (hereinafter referred to as the 

Workshop) is organized by Key Way 

Investmets LTD Nicosia Bucharest Branch 

Reg. No. J40/19161/2017, Unique 

Registration Code 38492709, (hereinafter 

referred to as the Organizer). 

 

 

 

 



 

 

ART. 3 – PERIOADA ȘI LOCUL 

ORGANIZĂRII SEMINARULUI 

Seminarul se desfășoară în perioada 

28.08.2019 18:00-20:00 la sediul 

organizatorului din București, Piața Presei 

Libere 3-5, City Gate - South Tower, Etaj 

16, Aripa Nord. 

 

 

ART. 4 – ÎNSCRIERE ȘI ÎNREGISTRARE 

Participarea la acest eveniment este 

gratuită, în limita locurilor disponibile, în 

ordinea înscrierii. Persoanele interesate 

trebuie să confirme prezența până la data 

de 27.08.2019 prin email la 

info@keywayinvestments.ro. 

 

Organizatorul susține participarea în limita 

fondurilor disponibile a unui număr de 20 

participanți.  

 

În ziua evenimentului participanții se vor 

prezenta anterior începerii dezbaterilor în 

vederea înregistrării. Ora până la care are 

loc înregistrarea participanților va fi 

comunicată participanților prin intermediul 

agendei seminarului. 

 

 

Agenda seminarului va fi publicată până la 

data de 08.08.2019 la 

http://seminar.capex.com. 

 

 

În baza interesului legitim, Organizatorul 

va procesa numele, datele de contact, 

numărul de telefon pentru a vă putea 

răspunde la întrebări, pentru a organiza o 

convorbire telefonică cu dumneavoastră în 

ART. 3 – TIME AND LOCATION OF THE 

WORKSHOP 

The workshop will take place during 

28.08.2019 18:00-20:00 at the Organizer’s 

headquarters from Bucharest, 3-5 Piata 

Presei Libere, City Gate – South Tower, 

16th floor, North Wing. 

 

 

ART. 4 – SIGN UP AND REGISTRATION 

Participation to this event is free of charge, 

within the limits of the available places, in 

the order of enrolment. Interested persons 

must confirm their presence by the date of: 

27.08.2019 by email at 

info@keywayinvestments.ro. 

 

The organizer supports participation in the 

limit of the available funds, of a number of 

20 participants. 

 

On the day of the event the participants will 

check in before the beginning of the 

debates for the registration process. The 

deadline for the registration of the 

participants will be communicated to the 

participants through the workshop 

agenda. 

 

The agenda for the workshop will be 

published by 08.08.2019 on the 

organizer's website 

http://seminar.capex.com.  

 

The company, based on its legitimate 

interest, the Organizer will process your 

name, contact details, telephone number 

in order to provide an answer to your 

questions, to organize a telephone 

mailto:info@keywayinvestments.ro
http://seminar.capex.com/
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vederea prezentării/promovării serviciilor 

sale. 

 

Măsurile implementate de Organizator cu 

privire la securitatea datelor cu caracter 

personal implementate sunt detaliate la 

articolul 8. 

 

În cazul în care, în urma verificărilor 

efectuate de către Organizator, rezulta că 

datele persoanei înscrise la Seminar nu 

corespund cu datele de indentificare ale 

persoanei prezentate la înregistrare, 

Organizatorul își rezervă dreptul de a 

restricționa participarea acesteia la 

eveniment.   

 

 

ART. 5 – TEMATICA SEMINARULUI 

În cadrul seminarului vor fi 

analizate/abordate aspecte precum:  

● Noțiunile de bază despre piețele de 

capital, platforme de tranzacționare 

și investiții. 

● Ce înseamnă analiza fundamentală 

și cum poate fi aplicată în strategiile 

tale de tranzacționare. 

● Analiza tehnică și metode de 

aplicare ale principiilor sale pentru 

rafinarea strategiilor de 

tranzacționare. 

● Managementul riscului și rolul 

psihologiei în tranzacționarea de zi 

cu zi. 

 

 

Prin prezentul regulament, Organizatorul 

certifică faptul că nu va oferi participanților 

la seminar consultanță de investiții.  

 

conversation with you to present / promote 

its services. 

 

The measures implemented by the 

Organizer with respect to the personal 

data security are detailed in Article 8. 

 

 

If, following the checks done by the 

Organizer, it results that the data of the 

person who signed up for the Workshop 

does not correspond to the identification 

data of the person presented at the 

registration, the Organizer reserves the 

right to restrict the participation at the 

event. 

 

 

ART. 5 – WORKSHOP THEME 

During the workshop the following 

subjects will be addressed: 

● Basic notions related to capital 

markets, trading platforms and 

investing. 

● Notions related to fundamental 

analysis and ways to apply it in 

trading.  

● Technical analysis notions and 

ways to apply these principles to 

refine trading strategies. 

  

● Risk management and the role of 

psychology in day to day trading.  

  

 

 

Through the present regulation, the 

Organizer certifies that he will not provide 

investment consultancy to the participants. 



 

 

Astfel, Organizatorul nu va prezenta 

aspecte legate de: 

- strategiile de investiții; 

- consultanța de invesții; 

- drepturile și avantajele rezultate din 

deținerea de instrumente 

financiare; 

- estimarea randamentelor posibile a 

fi obținute într-un interval de timp 

din investiția efectuată în anumite 

instrumente financiare.  

 

Referirile ce pot apărea pe parcursul 

desfășurării seminarului cu privire la 

anumite situații întâlnite în practică sunt 

efectuate doar în vederea înțelegerii mai 

facile a noțiunilor teoretice prezentate. 

Acestea sunt considerate studii de caz și 

în niciun caz nu vor fi folosite ca și 

consultanță de investiții.  

 

 

ART. 6 - SPEAKERI 

Seminarul se bucură de participarea unor 

specialiști recunoscuți. 

 

Temele abordate în cadrul prezentului 

eveniment vor fi susținute de speciliaști din 

cadrul societății organizatoare. 

 

 

ART. 7 – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE 

PARTICIPANȚILOR 

Prin înscrierea la conferință participanții 

acceptă termenii și condițiile cuprinse în 

prezentul regulament și se obligă să 

respecte pe întreaga durată de 

desfășurare a seminarului obligațiile care 

le revin.  

 

In this respect, the Organizer will not 

present issues related to: 

- investment strategies; 

- investment advice; 

- rights and advantages that result 

from owning financial instruments; 

 

- estimations regarding possible 

returns to be obtained over a period 

from the investment in certain 

financial instruments. 

 

References to certain situations and 

practices that may occur during the 

seminar are only made from the 

perspective of an easier understanding of 

the theoretical notions presented and must 

be considered case studies and under no 

circumstances will they be used as 

investment consultancy. 

 

 

ART. 6 – SPEAKERS 

The workshop will include the participation 

of recognized specialists. 

 

The topics addressed at this event will be 

covered by specialists from the Organizer. 

 

 

 

ART. 7 - RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 

THE PARTICIPANTS 

By signing up to the conference, the 

participants accept the terms and 

conditions described in this regulation and 

undertake to respect their obligations 

throughout the duration of the seminar. 

 

 



 

 

● Obligațiile participantului 

✓ Să poarte ecusonul la vedere pe 

întreaga durată a seminarului. 

✓ Să nu înstrăineze ecusonul. 

✓ Să prezinte la momentul 

înregistrării un act de identitate 

pentru verificare de către 

Organizator a corespondenței cu 

datele menționate la înscriere. 

✓ Dacă acționați în vreun fel care, în 

opinia noastră, poate cauza vreun 

prejudiciu oricărei persoane de la 

Seminar, vi se va cere să părăsiți 

Seminarul. 

✓ Trebuie să respectați întotdeauna 

politica de siguranță și sănătate a 

locului de desfășurare. Trebuie să 

respectați toate solicitările primite 

din partea noastră sau a locului de 

desfășurare în ceea ce privește 

sănătatea și siguranța, iar dacă nu 

veți proceda astfel, veți fi rugat să 

părăsiți Seminarul. Nu aveți voie să 

aduceți la Seminar echipamente 

sau obiecte care pot prezenta un 

pericol. 

✓ Nu aveți voie să provocați niciun fel 

de deteriorare a niciunei părți a 

locului de desfășurare a 

Seminarului (inclusiv zonele 

exterioare, pereții interiori, podele 

sau accesoriile clădirii). Sunteți 

răspunzător pentru orice prejudiciu 

cauzat de dumneavoastră în orice 

zonă a locului de desfășurare și veți 

fi obligat să ne despăgubiți pentru 

orice daună cauzată.  

✓ Trebuie să păstrați întotdeauna 

lucrurile personale în posesia 

dumneavoastră. Nu acceptăm nicio 

● Obligations of the participant 

✓ To wear badge in sight the entire 

duration of the workshop. 

✓ Not to give away the badge. 

✓ Submit at the time of registration an 

identity document for the Organizer 

to check in correspondence with 

the data mentioned at the sign-up. 

 

✓ If you act in any way which in our 

opinion is likely to cause any harm 

or nuisance to any person at the 

Workshop, you will be required to 

leave the Workshop. 

✓ You must always comply with the 

health and safety policy of the 

venue. You must comply with all 

requests from us or the venue with 

regards to health and safety and 

failure to do so will result in you 

being asked to leave the workshop. 

You may not bring any equipment 

or items of a hazardous or 

dangerous nature to the Workshop. 

 

 

✓ You shall not cause any damage to 

any part of the venue (including 

outside areas, and all inside walls, 

flooring, fixtures and fittings). You 

are solely liable for any damage 

caused by you to any such area of 

the venue and shall fully reimburse 

us in relation to any damage so 

caused. 

 

 

✓ You must always keep your 

personal belongings with you. We 

accept no liability for any damage 



 

 

răspundere pentru orice 

deteriorare, pierdere sau furt a 

vreunuia dintre bunurile 

dumneavoastră sau a oricăror altor 

lucruri aduse la Seminar de către 

dumneavoastră. 

 

● Drepturile participantului 

✓ Să participe la eveniment, pe toată 

durata desfășurării acestuia. 

 

 

ART. 8 – PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

ANGAJAMENTUL OPERATOTULUI CU 

PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

 

Ne angajăm să implementăm standarde 

de confidențialitate și transparență cu 

privire la datele cu caracter personal pe 

care le prelucrează în activitatea curentă, 

în conformitate cu principiile prevăzute de 

legislația (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea privind protecția datelor 

aplicabilă în România, inclusiv 

Regulamentul datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (în 

continuare denumit „Regulamentul” sau 

„GDPR”). 

 

În vederea organizării Seminarului, 

societatea va prelucra prin raportare la 

participanții la eveniment următoarele 

categorii de date: nume și prenume, 

adresa de e-mail și număr de telefon. 

Datele cu caracter personal care vă 

to, loss of or theft of any of your 

belongings or other items brought 

to the Workshop by you. 

 

 

 

 

● Rights of the participant 

✓ To participate at the whole event. 

 

 

 

ART. 8 - PROCESSING OF PERSONAL 

DATA 

 

OPERATOR'S COMMITMENT ON THE 

PROCESSING OF PERSONAL DATA 

 

 

We are committed to implementing 

confidentiality and transparency standards 

regarding the personal data that we 

process in our current activity, in 

accordance with the principles specified in 

the data protection legislation applicable in 

Romania, including Regulation (EU) 

2016/679 on the Protection of Individuals 

in respect of the processing of personal 

data and on the free movement of such 

data and of repealing Directive 95/46/EC 

(hereinafter referred to as "the Regulation" 

or "GDPR"). 

 

 

In order to organize the Workshop, the 

company will process the following 

categories of data by reference to the 

event participants: name and surname, e-

mail address and telephone number. Your 

personal data is provided directly by you. 



 

 

privesc sunt furnizate direct de 

dumneavoastră. În cazul în care ne 

furnizați date cu caracter personal cu 

privire la o altă persoană, aveți obligația de 

a vă asigura că aveți dreptul să ne 

divulgați aceste date cu caracter personal 

și că, fără a mai lua alte măsuri, putem 

colecta, folosi și divulga acele date cu 

caracter personal, așa cum se descrie în 

prezenta. În special, trebuie să vă 

asigurați că respectiva persoana fizică are 

cunoștință de toate aspectele tratate în 

prezenta, așa cum acestea privesc 

persoana fizică respectivă, inclusiv 

identitatea noastră, modul în care ne 

poate contacta, scopurile în care 

colectăm, dreptul persoanei fizice de a 

obține acces la datele cu caracter 

personal și de a depune plângeri cu privire 

la gestionarea datelor cu caracter 

personal, și consecințele nefurnizării 

datelor cu caracter personal (cum ar fi 

imposibilitatea noastră de a presta 

servicii). 

 

Pentru organizarea Seminarului, 

Organizatorul prelucrează datele 

dumneavoastră personale, furnizate în 

formularul de înscriere. Datele solicitate 

în formularul de înregistrare sunt 

necesare înscrierii la eveniment, 

accesului persoanelor înscrise la 

evenimentul pentru care s-au înscris. 

 

Datele dumneavoastră personale sunt 

prelucrate în cadrul societății 

organizatoare de către angajații acesteia 

care au atribuții pentru organizarea 

evenimentului. În vederea asigurării 

securității datelor dumneavoatră, pe 

If you provide us with personal data about 

another person, you have the obligation to 

ensure that you have the right to disclose 

this personal data and that, without taking 

further action, we may collect, use and 

disclose those personal data, as described 

herein. In particular, you have to make 

sure that the individual is aware of all the 

issues dealt with in the present, as they 

relate to the individual, including our 

identity, the modality in which we can be 

contacted, the purposes for which we 

collect the data, the right of the individual 

to obtain access to personal data and to 

complain about the management of 

personal data, and the consequences of 

non-disclosure of personal data (such as 

our inability to provide the services). 

 

 

 

 

 

 

 

To organize the Workshop, the Organizer 

processes your personal data provided in 

the enrolment form. The data required in 

the registration form are required for sign-

up at the event, for the access of the 

persons registered for the event for which 

they have signed-up. 

 

 

Your personal data is processed by the 

organizing company, by its employees 

who have the responsibility to organize the 

event. In order to ensure the security of 

your personal data, we inform you that our 

company’s employees dealing with the 



 

 

această cale, vă informăm că angajații 

societății noastre care se vor ocupa de 

prelucrarea datelor dumneavoastră au 

semnat clauze de confidențialitate. 

 

În vederea organizării Seminarului 

angajații pot comunica informații prin e-

mail în cadrul societății, respectiv prin 

intermediul furnizorului serviciilor de e-

mail. Stocarea informațiilor sub forma 

listelor cu participanți si alte elemente 

necesare organizării evenimentelor se va 

realiza pe serverele societății.  

 

Intenționăm să utilizăm datele 

dumneavoastră de contact în scop de 

marketing direct pentru a comunica noutăți 

despre evenimentul la care v-ați inscris, și  

pentru a comunica potențiale modificări 

ale coordonatelor evenimentului.  

 

De asemenea, vă informăm că aveți 

următoarele drepturi în legătură cu datele 

personale care vă aparțin și pe care ni le-

ați furnizat: dreptul de acces la datele 

dumneavoastră personale, dreptul la 

rectificarea sau ștergerea acestora, 

restricționarea prelucrării sau a dreptului 

de a vă opune prelucrării, dreptul la 

portabilitatea datelor, precum și dreptul de 

a depune o plângere în fața autorității de 

supraveghere (ANSPDCP).  

 

Vă informăm că, în baza interesului legitim 

al Organizatorului, evenimentele 

organizate pot fi înregistrate, de un 

partener contractual al companiei, în 

relație cu care ne-am asigurat că 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

este realizată sub autoritatea noastră și 

processing of your personal data, have 

signed confidentiality clauses. 

 

 

 

In order to organize the Workshop, 

employees can communicate information 

via e-mail within the company, 

respectively via the e-mail service 

provider. The storage of data in the form of 

lists of participants and other elements 

necessary for the organization of events 

will be done on the company’s servers. 

 

We intend to use your personal data for 

direct marketing in order to communicate 

news about the event you have enrolled in, 

and to communicate potential changes of 

the event's coordinates. 

 

 

We also inform you that you have the 

following rights in relation to your personal 

data which you have provided: the right to 

access your personal data, the right to 

rectify or delete it, to restrict the processing 

of the personal data, or the right to oppose 

the processing, the right to the portability 

of data, as well as the right to file a 

complaint with the supervisory authority 

(ANSPDCP).  

 

 

We inform you that, based on the 

Organizer's legitimate interest, organized 

events can be recorded by a company's 

contractual partner in relation to which we 

have ensured that the processing of 

personal data is done under our authority 

and exclusively for the purpose and 



 

 

exclusiv pentru scopul și durata stabilită 

de către societate prin contractul încheiat 

cu partenerul care realizează înregistrările 

video. Vă informăm că în virtutea dreptului 

de acces, puteți solicita o copie a 

înregistrărilor care vă vizează, trimițând o 

solicitare scrisă în acest sens pe adresa: 

info@keywayinvestments.ro. În măsura în 

care transmiterea înregistrării este posibilă 

(nu vom putea da curs solicitării 

dumneavoastră dacă în cadru apar și alte 

persoane și nu putem anonimiza imaginea 

acestora în cadrul înregistrării), vă onorăm 

cererea în termen de maxim 30 de zile de 

la data primirii solicitării. Totodată, vă 

aducem la cunoștință că stocăm 

înregistrările video pentru o perioadă 

limitată de timp, respectiv 30 de zile . După 

trecerea acestei perioade, înregistrările 

vor fi șterse din evidențele companiei 

urmând ca orice solicitare ulterioară să fie 

imposibil de onorat.  

 

 

Vă informăm, de asemenea, că în baza 

interesului legitim al Organizatorului, 

desfășurarea evenimentelor ar putea fi 

fotografiată de un partener contractual al 

companiei, în relație cu care ne-am 

asigurat că prelucrarea datelor cu caracter 

personal este realizată sub autoritatea 

noastră și exclusiv pentru scopul și durata 

stabilită de către Companie prin contractul 

încheiat cu partenerul care realizează 

fotografiile. Vă informăm că în virtutea 

dreptului de acces, puteți solicita copii de 

pe fotografiile care vă vizează, trimițând o 

solicitare scrisă în acest sens pe adresa 

info@keywayinvestments.ro. Totodată, vă 

aducem la cunoștință că stocăm 

duration set by the company through the 

agreement concluded with the partner 

which will make the video recordings. We 

inform you that in furtherance with the right 

of access, you may request a copy of the 

records that concern you, by sending a 

written request in this regard to the 

following address 

info@keywayinvestments.ro. To the 

extent that the transmission of the video 

recording is possible (we will not be able 

to respond to your request if other persons 

appear in the framework and if we cannot 

anonymize their image during the 

recording), we will honour the request 

within 30 days from the receiving of the 

request. At the same time, we inform you 

that we store the video recordings for a 

limited amount of time, 30 days. After this 

period, the video recording will be deleted 

from the company's records, and any 

subsequent request will be impossible to 

honour. 

 

We also inform you that, based on the 

Organizer's legitimate interest, the 

organization of the events may be  

photographed by a contractual partner of 

the company, in relation to which we have 

ensured that the processing of personal 

data is done under our authority 

exclusively, for the purpose and the 

duration set by the Company through the 

agreement concluded with the partner 

making the photos. We inform you that in 

furtherance with the right of access, you 

may request copies of the photos that are 

concerning you, by sending a written 

request in this respect to the following 

address info@keywayinvestment.ro. At 

mailto:info@keywayinvestments.ro
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înregistrările video pentru o perioadă 

limitată de timp, respectiv 30 de zile. După 

trecerea acestei perioade, fotografiile vor 

fi șterse din evidențele companiei, urmând 

ca orice solicitare ulterioară să fie 

imposibil de onorat. 

 

În cazul în care nu sunteți de acord cu 

prelucrarea imaginii dumneavoastră prin 

înregistrare video sau fotografiere vă 

rugăm să ne contactați utilizând 

informațiile de contact enumerate, iar 

societatea va răspunde solicitării 

dumneavoastre în termen de 48 de ore de 

la primirea acesteia, ștergând din mediile 

indicate imaginea dumneavoastră.  

 

● Prin Telefon: + 40 31 080 08 11 sau 

E-mail:  

info@keywayinvestments.ro  

● Prin contactarea reprezentanților 

Organizatorului prezenți la 

evenimentul desfășurat, în cazul în 

care solicitarea este realizată în 

cursul desfășurării acestuia. 

 

ART. 9 -  RECLAMAȚII  

Orice reclamație privind organizarea și 

desfășurarea seminarului se va face prin 

transmiterea unui e-mail pe adresa 

info@keywayinvestments.ro sau a unei 

notificări scrise la adresa București, Piața 

Presei Libere 3-5, City Gate - South 

Tower, Etaj 16, Aripa Nord. 

 

Este posibil să vă cerem să vă dovediți 

identitatea comunicându-ne o copie a unui 

mijloc valabil de identificare pentru a ne 

conforma cu obligațiile de securitate pe 

the same time, we inform you that we store 

the video for a limited amount of time, 30 

days. After this period, the photos will be 

deleted from the company's records, and 

any subsequent request will be impossible 

to honour. 

 

If you do not agree with processing your 

image by video recording or photography, 

please contact us using the listed contact 

details, and the company will respond to 

your request within 48 hours of receiving 

it, deleting your image from the indicated 

media. 

 

 

 

● By phone, to: +40 31 080 08 11 or 

e-mail: 

info@keywayinvestments.ro  

● By contacting the representatives 

of the Organizer present at the 

event, if the request is made in the 

course of the event. 

 

 

ART. 9 – COMPLAINTS 

Any complaints about the organization and 

progress of the Workshop will be made by 

sending an e-mail to the following e-mail: 

info@keywayinvestments.ro  or a written 

notice to the following address: Bucharest, 

3-5 Piata Presei Libere, City Gate – South 

Tower, 16th floor, North Wing. 

 

We may ask you to prove your identity by 

communicating a copy of a valid identity 

document, in order to comply with our 

security regulations, and in order to 

mailto:info@keywayinvestments.ro
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:info@keywayinvestments.ro
mailto:info@keywayinvestments.ro


 

 

care le avem și a împiedica divulgarea 

neautorizată a datelor. 

 

Eventualele litigii apărute între 

Organizator și participanti se vor rezolva 

pe cale amiabilă.  

prevent unauthorized disclosure of the 

data. 

 

Any litigation which may appear between 

the Organizer and the participants will be 

solved amicably. 

 

 


