REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI KOBIET „KOBIETA MA WIELE TWARZY”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ KAŻDY WAŻNY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konferencji Kobiet „Jestem mamą!” zwanej w dalszej części regulaminu „Konferencją” jest
Fundacja Każdy Ważny z siedzibą w Olsztynie (ul. Gębika 3/17, 10-691 Olsztyn).
2. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.konferencjakobiet.pl
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną częśd zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Miejsce konferencji: HOTEL PARK - Al. Warszawska 119, 10-092 Olsztyn
5. Czas Konferencji: 02 grudnia 2017 r. w godz.: 09:30-18:30.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakooczenia przyjmowania zgłoszeo uczestnictwa
w przypadku wyczerpania miejsc.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie deklaracji zgłoszeniowej online poprzez formularz
udostępniony na stronie www.konferencjakobiet.pl oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji
w terminie 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego na rachunek bankowy Fundacji:
Raiffeisen Polbank 34 1750 0012 0000 0000 3290 1115

2.
3.

4.
5.

6.
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Adres do przelewów: Fundacja Każdy Ważny, ul. Gębika 3/17, 10-691 Olsztyn dopiskiem w tytule przelewu:
KONFERENCJA, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
Niedokonanie wpłaty w ciągu 3 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem
zgłoszenia.
Wpłata za udział w Konferencji za jedną osobę wynosi:
a) 117 zł – w przypadku dokonania wpłaty do dnia 16 listopada 2017 r.
b) 127 zł – w przypadku dokonania wpłaty od dnia 17 listopada – 24 listopada 2017 r.
c) 137 zł – po 24 listopada oraz w dniu konferencji jeśli będą miejsca wolne.
Zapisy będą prowadzone do dnia 24 listopada 2017 r. lub do dnia wydarzenia (włącznie) jeśli będą wolne
miejsca.
W przypadku wolnych miejsc na Konferencję Organizator zastrzega sobie możliwośd przedłużenia zapisów
do dnia 02 grudniado godziny 9:30 pod warunkiem okazania potwierdzenia dokonania płatności wraz
z dowodem tożsamości przy rejestracji.
Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Potwierdzenie uczestnictwa
w Konferencji zostanie wysłane na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy po zaksięgowaniu wpłaty
na konto Fundacji.
Rejestracja Uczestników odbędzie się w dniu 02 grudnia 2017 r. w miejscu Konferencji, tj. Hotel Parku, al.
Warszawska 119, 10-900 Olsztyn, w godz. 9:00 – 09:30. Przy rejestracji niezbędny będzie do okazania
dowód osobisty.
Organizator wystawi fakturę tytułem dokonanych wpłat za uczestnictwo w konferencji na życzenie
Uczestnika.
Posiadanie identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Żaden Uczestnik nie ma prawa
przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.
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III. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI
1.

Uczestnik może zrezygnowad z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji
powinna byd dokonana w formie pisemnej na adres: biuro@kazdywazny.pl
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 12 listopada 2017 r., Organizator
zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 20% wartości całości opłaty, pod
warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział,
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji od 12 listopada 2017 r., Organizator ma
prawo zatrzymad całą otrzymaną wpłatę.

IV.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny byd zgłaszane w formie
pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą byd zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakooczenia Konferencji w formie pisemnej.
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

V.
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2.
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DANE OSOBOWE I WIZERUNEK

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Każdy Ważny z siedzibą w Olsztynie, ul. Gębika 3/17, 10691 Olsztyn).
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy
Uczestników Konferencji.
Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
przeprowadzenia Konferencji.
Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania
usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
uniemożliwia uczestnictwo w Konferencji.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922)
Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako
informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem
Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy
z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeostwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2139).
Uczestnicy udzielają Fundacji Każdy Ważny nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego
wykorzystywania zdjęd i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęd, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez
Fundację Każdy Ważny działalnością.
Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu Konferencji przez Uczestników bez
zgody Organizatora.
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VI.

POSTANOWIENIA KOOCOWE

1.

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator
niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”
(np. powódź, huragan, inne zagrożenia itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do
zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych
zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąd z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza
akceptację postanowieo niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz
wszelkich innych ustaleo dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostad zgubione, zniszczone
lub skradzione podczas Konferencji.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnośd materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.konferencjakobiet.pl
9. Organizator ma prawo zmiany postanowieo Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia
ich zamieszczenia na stronie internetowej www.konferencjakobiet.pl
10. Organizator ma prawo zmiany prelegentów, bez uprzedniego informowania Uczestników.
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