REGULAMIN
VI EUROPEJSKIEGO KONGRESU MOBILNOŚCI PRACY
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

VI Europejski Kongres Mobilności Pracy (dalej: „VI EKMP”, „Kongres”) odbywa się w dniach 14-15
marca 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie (dalej: „Obiekt”).

2.

Organizatorem VI EKMP jest Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy z siedzibą w Krakowie, adres:
Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS

0000480239,

NIP:

6762470670,

REGON: 122976235 (dalej: „Organizator”, „Stowarzyszenie”).
3.

Współorganizatorami VI EKMP są: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i Komisja Europejska (dalej zwani łącznie ze Stowarzyszeniem „Organizatorami”).

4.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa, warunki organizacji oraz prawa i obowiązki
Uczestników i Organizatorów VI EKMP.

5.

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania jego postanowień oraz regulaminu
i przepisów obowiązujących w Obiekcie, w którym odbywa się Kongres.

6.

Program Kongresu, jego planowany przebieg, informacje organizacyjne a także zmiany w tym
zakresie publikowane są na stronie internetowej Kongresu www.ekmp.pl / www.elmc.eu
(dalej: „Strona Kongresu”).

7.

Uczestnikami Kongresu są:
a.

Członek Stowarzyszenia lub inna osoba fizyczna, która zgłosiła uczestnictwo w Kongresie oraz
uiściła należną z tego tytułu opłatę, chyba że została z niej w całości lub w części zwolniona
przez Organizatora i której uczestnictwo zostało zaakceptowane i potwierdzone przez
Organizatora („Uczestnik zwyczajny”).

b. Prelegent – osoba fizyczna, która została zaproszona przez organizatora do wystąpienia na
Kongresie lub która zgłosiła przygotowane przez siebie wystąpienie do wygłoszenia na
Kongresie, a Organizator zaakceptował temat i treść tego wystąpienia.
c.

Przedstawiciel mediów – osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w Kongresie jako
przedstawiciel prasy, radia bądź telewizji, bądź mediów elektronicznych, zaś Organizator
zaakceptował jej uczestnictwo udzielając akredytacji.

d. Gość honorowy – osoba fizyczna zaproszona przez Organizatorów do udziału w Kongresie ze
względu na pełnioną przez nią funkcję w instytucjach publicznych, zasługi tej osoby lub
reprezentowanego przez nią podmiotu na polu promowania i wspierania mobilności pracy
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oraz swobody świadczenia usług na terenie UE lub ze względu na szczególne więzi lub
współpracę ze Stowarzyszeniem.
8. Partnerami i Patronami Kongresu są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne i instytucje
wspierające organizację Kongresu w wymiarze merytorycznym, organizacyjnym lub finansowym.
Aktualna lista Partnerów i Patronów Kongresu znajduje się w odpowiedniej zakładce na Stronie
Kongresu.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1.

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego dostępnego na Stronie Kongresu (dalej: „system rejestracji”) oraz dokonanie opłaty
konferencyjnej (jeżeli dotyczy na podstawie § 3 niniejszego Regulaminu) w wyznaczonym terminie
płatności oraz zatwierdzenie udziału przez Organizatora w systemie rejestracji.

2.

W celu dokonania rejestracji w systemie konieczne jest podanie w formularzu zgodnych z prawdą
i prawidłowych następujących informacji:
a.

imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, instytucja/afiliacja/firma/organizacja, którą Uczestnik
reprezentuje;

b. dane do faktury (jeżeli dotyczy);
c.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z oświadczeniem
w formularzu.

3.

4.

Po dokonanym zgłoszeniu, Uczestnik Kongresu otrzyma na podany adres e-mail automatycznie
wygenerowane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia uczestnictwa, po stronie Uczestnika powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za uczestnictwo
w terminie 7 dni na podstawie wygenerowanej faktury pro forma.
Pomyślne zakończenie procesu rejestracyjnego zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem
przesłanym na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

5.

6.

7.

Organizator w terminie 14 dni od dokonanego zgłoszenia może odmówić uczestnictwa w Kongresie.
Odmowa następuje przez wiadomość e-mail wysyłaną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
Osoba, której Organizator odmówił zatwierdzenia rejestracji, nie zostanie dopuszczona do udziału
w Kongresie. Jeżeli została poniesiona opłata konferencyjna za uczestnictwo tej osoby, Organizator
dokona zwrotu wpłaconej z tego tytułu kwoty.
Udział w Kongresie możliwy jest osobiście tj. tylko i wyłącznie przez osobę, która dokonała rejestracji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na zastąpienie
Uczestnika inną wskazaną przez niego osobą.
Organizator wystawia Uczestnikom imienne zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w
Kongresie wyłącznie za uczestnictwo w warsztatach w drugim dniu. Możliwe jest wystawienie
łącznego zaświadczenia za uczestnictwo za dni 1. i 2. Organizator nie wystawia zaświadczeń
potwierdzających uczestnictwo wyłącznie w dniu pierwszym. Certyfikat lub zaświadczenie wystawiane
jest na wniosek Uczestnika skierowany e-mailem na adres: kontakt@ekmp.pl.
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§ 3 Opłata konferencyjna
1.

Kongres składa się z wydarzeń bezpłatnych i odpłatnych dla Uczestników.

2.

Prelegenci, Goście honorowi, przedstawiciele mediów oraz administracji publicznej są całkowicie
zwolnieni z opłaty za uczestnictwo w Kongresie (dalej: „opłata konferencyjna”). Organizatorzy mogą
również podjąć decyzję o zwolnieniu innych wybranych Uczestników z opłaty konferencyjnej.

3.

Udział w sesji plenarnej 14 marca 2019 r. i w Dialogu Obywatelskim 15 marca 2019 r. jest bezpłatny
dla wszystkich Uczestników.

4.

Warunkiem uczestnictwa w płatnych częściach Kongresu jest uiszczenie opłaty konferencyjnej
w terminie wskazanym na wystawionej fakturze pro forma z tego tytułu, nie później jednak niż do
dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie tj. do dnia 13 marca 2019 r.
przelewem na rachunek bankowy Organizatora lub on-line za pośrednictwem dedykowanego
systemu „PayU”.

5.

Udział w bankiecie 14 marca 2019 r. jest odpłatny dla uczestników, których dotyczy opłata
konferencyjna na podstawie przepisów § 3 niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem Członków
Stowarzyszenia, którzy są zwolnieni z opłaty za udział w bankiecie. Opłata wynosi – 200 PLN lub 50
EUR netto (+ 23% VAT).

6.

Datą uiszczenia opłaty z tytułu uczestnictwa jest data zaksięgowania wpłaconej z tego tytułu kwoty
na rachunku bankowym Organizatora.

7.
8.

Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku, gdy nie uiścił
on w całości opłaty konferencyjnej w wyznaczonym terminie.
Opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi:
a. dla Członka Stowarzyszenia, który uiścił co najmniej dwie składki członkowskie, bądź posiada
status Członka Wspierającego lub Honorowego Stowarzyszenia:
– 800 PLN lub 200 EUR netto (+ 23% VAT)
b. dla pracowników naukowych:
– 300 PLN lub 75 EUR netto (+ 23% VAT) w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w okresie od
dnia rozpoczęcia rejestracji do dnia 28 lutego 2019 r.
– 400 PLN lub 100 EUR netto (+ 23% VAT) w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w okresie od
1 marca 2019 r. do 13 marca 2019 r.
c. dla pozostałych Uczestników Kongresu:
– w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w okresie od dnia rozpoczęcia rejestracji do dnia 28
lutego 2019 r. – 1600 PLN lub 400 EUR netto (+ 23% VAT)
– dla drugiej, trzeciej i czwartej osoby z tego samego przedsiębiorstwa opłata wynosi w tym
okresie – 1200 PLN lub 300 EUR netto (+ 23% VAT). W przypadku wykupienia pakietu dla
5 uczestników, koszt uczestnictwa wynosi – 6000 PLN lub 1500 EUR netto (+ 23% VAT) i nie
jest pobierana dodatkowa opłata za udział w wieczornym bankiecie w pierwszym dniu
Kongresu.
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– w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w okresie pomiędzy 1 marca 2019 r. a 13 marca 2019
r. – 1800 PLN lub 450 EUR netto (+ 23% VAT) przy czym dla drugiej, trzeciej i czwartej osoby
z tego samego przedsiębiorstwa opłata wynosi w tym okresie – 1400 PLN lub 350 EUR netto
(+ 23% VAT). W przypadku wykupienia pakietu dla 5 uczestników, koszt uczestnictwa wynosi
– 7000 PLN lub 1750 EUR netto (+ 23% VAT) i nie jest pobierana dodatkowa opłata za udział
w wieczornym bankiecie w pierwszym dniu Kongresu.
d. Osobom zrzeszonym w Organizacjach Partnerskich przysługuje zniżka 20% od kwot
wymienionych w pkt. c. powyżej.
e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może udzielić wybranym Uczestnikom
zniżek na uczestnictwo w ustalonej wysokości.
9. Ilość miejsc bezpłatnych dla Uczestników wymienionych w § 3 pkt. 2 - 3 jest ograniczona. O ich
przyznaniu decyduje Organizator.
10. Na wniosek Uczestnika, Organizator wystawi Fakturę VAT dokumentującą uiszczenie opłaty
konferencyjnej, która zostanie przesłana na adres e-mail podany przy rejestracji. Rachunki wystawiane
są na podstawie danych podanych w formularzu rejestracji.
11. Możliwe jest wystawienie łącznego rachunku za uczestnictwo kilku osób w Kongresie oraz
rozdzielenie opłaty konferencyjnej jednego uczestnika pomiędzy dwa podmioty. Każdorazowo
wymaga to kontaktu z Organizatorem i podania odpowiednich danych.
12. Każdy Uczestnik Kongresu przy rejestracji otrzyma materiały konferencyjne oraz imienny
identyfikator, wydawany przez Organizatora.
§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa
1.

Uczestnik Kongresu może najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Kongresu zrezygnować
z uczestnictwa w Kongresie bez ponoszenia opłat. W przypadku uiszczenia opłaty konferencyjnej,
zostanie ona zwrócona na wskazane konto w terminie 14 dni.

2.

Poinformowanie Organizatora o rezygnacji po ww. terminie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty
konferencyjnej, a jeżeli została ona już uiszczona, nie podlega zwrotowi.

3.

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie powinno zostać złożone za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail) na adres: rejestracja@ekmp.pl / registration@elmc.eu lub pisemnie na
adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu.
§ 5 Reklamacje

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące uczestnictwa w Kongresie należy kierować e-mailem lub listem
poleconym na adres Organizatora, o którym mowa w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, w terminie
do 7 dni od dnia zakończenia Kongresu.

2.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania,
a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej lub e-mailem na adres wskazany przez
reklamującego.
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§ 6 Organizacja i bezpieczeństwo
1.

Zabronione jest wnoszenie do Obiektu przedmiotów niebezpiecznych lub mogących stanowić
zagrożenie dla osób w nim przebywających, a w szczególności: broni, materiałów wybuchowych,
pirotechnicznych, łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji
psychotropowych.

2.

Zabronione jest również posiadanie na terenie Obiektu przedmiotów szklanych lub metalowych,
ciężkich i ostrych, dużego bagażu, parasoli i innych, które mogą przyczynić się do wypadku lub
powstania uszczerbku na zdrowiu. Tego rodzaju przedmioty można zdeponować w szatni.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli osobistej przy użyciu wykrywaczy
metalu przez wykwalifikowanego podwykonawcę w celu zapewnienia bezpieczeństwa wydarzenia.

4.

Wstęp do Obiektu mają wyłącznie zatwierdzeni uczestnicy, o których mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do okazania identyfikatora na żądanie przedstawiciela
Organizatora.

5.

W przypadku zgubienia lub utraty identyfikatora możliwe jest otrzymanie duplikatu wg instrukcji
Organizatora, po uprzedniej weryfikacji tożsamości uczestnika.

6.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów
przeciwpożarowych, obowiązujących w Obiekcie. Regulamin Obiektu dostępny jest na stronie:
www.icekrakow.pl/pliki-do-pobrania.

7.

Organizator ustala program wydarzenia i zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim zmian,
również w trakcie trwania wydarzenia, jak również do zmiany godzin, długości, kolejności wystąpień
i zmiany prelegentów. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania od
Organizatora.
§ 7 Media

1.
2.

Uczestnictwo przedstawicieli mediów jest bezpłatne. Warunkiem jest uzyskanie akredytacji ze strony
Organizatora.
Warunkiem bezpłatnego udziału przedstawiciela mediów w Kongresie jest zarejestrowanie się na
wydarzenie przez system rejestracji.
§ 8 Ochrona danych osobowych i wizerunek

1.
2.
3.

4.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu.
Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celach związanych z organizacją Europejskiego
Kongresu Mobilności Pracy w sposób niezbędny do jej odpowiedniego przeprowadzenia.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika przy dokonaniu rejestracji
w systemie. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania i usunięcia.
Dane osobowe przetwarzane są na okres niezbędny do organizacji i rozliczenia bieżącej oraz
kolejnych edycji wydarzenia.
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5.

Uczestnik, dokonując rejestracji, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację jego wizerunku
w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych Kongresu i Stowarzyszenia.
6. Organizator dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących
Uczestnikami Kongresu oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w tym
zakresie.
7. Uczestnik Kongresu ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie pozostaje bez
wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Uczestnik Kongresu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest niezbędne w celu umożliwienia udziału w Kongresie.
10. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
i promocyjnych, związanych z organizacją bieżącej i kolejnych edycji Europejskiego Kongresu
Mobilności Pracy.
11. W przypadku rejestracji więcej niż jednej osoby, osoba jej dokonująca oświadcza, że jest uprawniona
do dysponowania odpowiednimi danymi osób rejestrowanych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dokonanie rejestracji w systemie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator
niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników z tytułu uczestnictwa. Uczestnikom Kongresu
nie przysługuje prawo do odszkodowania za utracone z tego tytułu korzyści.
W przypadku gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności, Uczestnikom Kongresu nie przysługuje prawo do odszkodowania.
Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz noclegu uczestników Kongresu, ani innych kosztów
związanych z uczestnictwem w wydarzeniu.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą w pierwszej kolejności
rozpatrywane polubownie.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst Regulaminu w języku polskim.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem
opublikowania zaktualizowanej wersji.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2019 r.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
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