REGULAMIN UCZESTNICTWA W I MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE
NAUKOWO-METODYCZNYM

Katowice, 28-29 września 2017 r.
§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów
I Międzynarodowego Kongresu, którego Organizatorem jest Fundacja In Corpore z siedzibą
w Katowicach (ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000226272, NIP: 634-254-89-36, REGON: 240012773.
1.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Kongresu
i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
W trakcie Kongresu przewidziano następujące formy wystąpień:
– 28.09.17 r. – wykłady
– 29.09.17 r. – wykłady * /lub/ warsztaty *

* wybór uczestnictwa w Warsztatach wyklucza możliwość wzięcia udziału w prelekcjach, istnieje możliwość oglądania
transmisji Konferencji w miejscu odbywania Kongresu.

3.
4.

Organizator zapewnia Uczestnikom i Partnerom przerwy kawowe w trakcie Kongresu.
Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator – Fundacja In Corpore, ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice, REGON: 240012773,
NIP: 634-254-89-36, KRS 0000226272.
Uczestnik – Osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Kongres lub Warsztaty
poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia.
Partner – Podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie
z cennikiem Pakietów Partnerskich.
Potwierdzenie udziału – Komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Organizatora
w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.
§ II ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
1.

2.
3.
4.
5.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy
z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych
oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.
Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet
uczestnictwa.
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 22.09.2017 r.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania
zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc.
Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym
wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia
do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

6.
7.

8.
9.

Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania
nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na udostępnienie biznesowego adresu e-mail podmiotom trzecim, współpracującym
z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji, bądź Warsztatu oraz na przesłanie
Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej, bądź
marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego
poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej
na adres info@fundacjaincorpore.pl – niezwłocznie po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego.
Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną, będącą
potwierdzeniem udziału.
Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje możliwość zgłoszenia potrzeby oraz
pobrania zaświadczenia o uczestnictwie w Kongresie w trakcie wydarzenia.

§ III PŁATNOŚCI
1.

Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty, w wysokości 50 zł –
cegiełki * – związanej z udziałem w Kongresie zgodnie z informacją podaną na stronie
internetowej Kongresu.
* cegiełka w całości przeznaczona zostanie na dodatkowe wsparcie terapeutyczne dzieci z centralnymi zaburzeniami
przetwarzania słuchowego, diagnozowanych w ramach projektu Urzędu Miasta “Badania przesiewowe pod kątem
zaburzeń słuchu oraz ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci uczęszczających do przedszkola
miejskiego w Katowicach”.

2.
3.

Opłatę kongresową należy uiścić na konto Fundacji In Corpore, w terminie do 22.09.2017
na konto Fundacji In Corpore: 02 1090 2011 0000 0001 1511 1518 (BZ WBK S.A.)
Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach
jest warunkiem uczestnictwa w Kongresie.

§ IV REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.

Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres e-mail:
info@fundacjaincorpore.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie
po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których
wcześniej dokonał rejestracji.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie i uzyskania zwrotu poniesionych
kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia
rezygnacji nie później, niż na 21 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni przed Kongresem –
zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.

§ V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.

Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz
po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia
roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu
bazach danych, bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora
Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem.

3.

4.

Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne
z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje
o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane
ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych,
są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie
zbierania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure
Socket Layer).

§ VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW
1.
2.

Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Podczas Kongresu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne
i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Partnerów
w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi
zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji
najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Kongresu / Wykładu / Warsztatu.

§ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Koszt przejazdu na Kongres Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Organizator nie zapewnia zakwaterowania Uczestnikom Kongresu.
Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych – do zmian w programie, a także odwołania lub przełożenia Kongresu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Akceptacja Regulaminu Uczestnictwa stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności
serwisów Fundacji In Corpore.
Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił
formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku
braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić
Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
info@fundacjaincorpore.pl . Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora
najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli
Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji Regulaminu
w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmiany.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.
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