
Regulamin Uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji 
„Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”

 
§ 1 

Postanowienia ogólne
1. Przepisy  niniejszego  regulaminu  mają  zastosowanie  wobec  Uczestników  I 

Ogólnopolskiej Konferencji (dalej: Konferencja), której Organizatorem jest Fundacja 
Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą przy ul. Rakowickiej 10b/10 (31-509 
Kraków).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Konferencji i zobowiązuje się 
do ich publikacji na stronie internetowej wydarzenia. 

3. Organizator  zapewnia  Uczestnikom  poczęstunek  podczas  Konferencji  w  postaci 
przerw kawowych i lunchu.

4. Dodatkową  częścią  Konferencji  jest  gala,  w  której  udział  mogą  wziąć  wszyscy 
Uczestnicy Konferencji. 

5. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator:  Fundacja  Gospodarki  i  Administracji  Publicznej  z  siedzibą  przy  ul. 
Rakowickiej 10b/10 (31-509 Kraków).
Konferencja:  I  Ogólnopolska konferencja  „Koordynacja  systemów  zabezpieczenia 
społecznego”,  która  odbędzie  się  w  dniach  11-12  kwietnia  2013  roku  na  Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie.
Uczestnik:  osoba fizyczna,  prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności 
prawnej dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez system rejestracyjny zamieszczony na 
stronie www.koordynacja.org. 
Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi 
na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.

§ 2
 Zgłoszenie udziału

1. Zgodnie  z  niniejszym  regulaminem  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  jest 
jednoznaczne  z  zawarciem  umowy  z  Organizatorem.  Oznacza  również  akceptację 
postanowień niniejszego Regulaminu, przestrzegania przepisów porządkowych oraz 
pozostałych  ustaleń  zawartych  między  Uczestnikiem  a  Organizatorem.  Powoduje 
również  powstanie  obowiązku  dokonania  płatności  za  zamówiony  pakiet 
uczestnictwa.

2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym 
wypełnienia formularza rejestracyjnego.

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  związane  z  wprowadzeniem 
błędnych danych Uczestnika do formularza rejestracyjnego.

4. Po  zakończeniu  rejestracji  Uczestnik  otrzyma  drogą  elektroniczną  informację  od 
Organizatora, będącą potwierdzeniem udziału.

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest  jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
udostępnienie  biznesowego  adresu  e-mail  podmiotom  trzecim  współpracującym  z 
Organizatorem w celach związanych z organizacją Konferencji.

6. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą Konferencji.
7. Organizator wspiera networking i  nawiązywanie kontaktów biznesowych w trakcie 

trwania Konferencji.

http://www.koordynacja.org/


8. Każdy  zarejestrowany  Uczestnik  otrzymuje  podczas  Konferencji  materiały 
konferencyjne oraz imienny identyfikator.

§ 3
 Płatności

1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w Konferencji zgodnie z 
cenami w PLN, które podane są na stronie internetowej Konferencji.

2. Płatność powinna zostać dokonana przelewem w terminie określonym na fakturze pro 
forma.

3. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach 
jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji.

4. Aby skorzystać ze zniżek od opłaty za udział w Konferencji należy dokonać rejestracji 
w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.

5. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
§ 4

 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Uczestnik  ma  prawo  do  rezygnacji  z  udziału  w  Konferencji  i  uzyskania  zwrotu 

poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania 
zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.

2. W  przypadku  zgłoszenia  rezygnacji  na  3  dni  przed  datą  Konferencji  Uczestnik 
otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

3. Zgłoszenia  rezygnacji  należy  dokonać  pisemnie,  przesyłając  ją  na  adres  email: 
beata.szumska@koordynacja.org. 

4. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia 
od Organizatora.

§ 5
 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz w 
terminie  niezbędnym do rozliczenia  transakcji  oraz  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu 
płatności za zakupione usługi.

2. Administrator  podejmuje  wszelkie  stosowne  środki  bezpieczeństwa,  zgodne  z 
powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 

§ 6
 Odpowiedzialność Uczestników

1. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnicy  korzystający  z  strony  internetowej  Konferencji  są  odpowiedzialni  za 

bezpieczeństwo należącego do nich konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są 
do  przechowywania  hasła  do  konta  w  sposób  bezpieczny  i  nie  udostępniania  go 
osobom trzecim.

3. Ze  względów  bezpieczeństwa  użytkownicy  systemu  rejestracyjnego  Organizatora 
powinni  wylogować  się  po  każdej  sesji,  w  celu  uniemożliwienia  dostępu  innym 
osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.

4. Podczas  Konferencji  Organizator  może przeprowadzać  sesje  fotograficzne  i  video. 
Uczestnictwo w wydarzeniach  wiąże  się  ze  zgodą na  wykorzystywanie  wizerunku 
każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i 
promocyjnych.  Osoba,  która  takiej  zgody  nie  wyrazi  zobowiązana  jest  do 
poinformowania  o  tym  Organizatora  za  pośrednictwem  środków  komunikacji, 
najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

§ 7
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 Zmiany danych osobowych
1. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich 

poprawiania. 
2. Usunięcie  konta  użytkownika  z  serwisu  wymaga  bezpośredniego  kontaktu  z 

Organizatorem,  a  także  przesłania  stosownej  prośby  na  adres  e-mail: 
beata.szumska@koordynacja.org.

3. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż stanowią 
one część rachunku. 

§ 8
 Inne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa oraz 
odmowy  udziału  w  konferencji  po  przyjęciu  zgłoszenia.  Organizator  ma  prawo 
odmówić  uczestnictwa  bez  podania  przyczyny,  w  terminie  najpóźniej  3  dni  przed 
Konferencją. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrot w wysokości 
100% wpłaconej kwoty.

2. W trakcie konferencji zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez 
zgody Organizatora.

3. Osoby  nieposiadające  identyfikatora  nie  będą  miały  wstępu  do  części  obiektu,  w 
którym odbywać będzie się Konferencja.

§ 9
 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszt przejazdu na Konferencję.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji 

w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
3. W przypadku odwołania Konferencji  z przyczyn leżących po stronie Organizatora, 

Uczestnik  otrzyma zwrot  w wysokości  100% wpłaconej  kwoty,  bądź  też  zostanie 
zaproponowany mu inny termin Konferencji za porozumieniem zainteresowanych.

4. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn losowych lub zaistniałej siły wyższej,  
która  uniemożliwi  zarówno  przeprowadzenie  Konferencji,  jak  i  jej  odwołanie, 
Organizator  zobowiązuje  się  do  zwrotu  100%  wpłaconej  kwoty.  Organizator  nie 
odpowiada za dalej idące roszczenia odszkodowawcze Uczestników.

5. Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  z  tytułu  Uczestnictwa  w  Konferencji  będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Po  ogłoszeniu  przez  Organizatora  zmian  w  Regulaminie  każdy  Uczestnik,  który 
wypełnił  formularz rejestracyjny powinien w trybie niezwłocznym zapoznać się ze 
zmianami.  W przypadku  braku  akceptacji  zmian  Regulaminu  Uczestnik  powinien 
powiadomić  pisemnie  Organizatora  o  takiej  decyzji,  przesyłając  stosowne 
oświadczenie na adres beata.szumska@koordynacja.org. Przesłanie oświadczenia jest 
równoznaczne  z  rezygnacją  z  uczestnictwa  w  Konferencji.  Organizator  powinien 
otrzymać oświadczenie najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego 
Regulaminu.  Jeżeli  Organizator  nie  otrzyma  oświadczenia  Uczestnika  o  braku 
akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik 
zaakceptował zmieniony Regulamin.

7. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  odpowiednio 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2013 roku.
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