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REGULAMIN KONFERENCJI
INTERAKCJA - INTEGRACJA 2019
1. Organizatorem Konferencji Interakcja-Integracja 2019
(zwanej dalej „Wydarzenie”) jest Hevelianum z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Gradowej 6 (zwane dalej „Organizator”).
2. Wydarzenie zbudowane jest z Prekonferencji i Konferencji.
3. Prekonferencja odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. w siedzibie Organizatora.
4. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 marca 2018 r. w siedzibie Europejskiego
Centrum Solidarności (zwanego dalej „ECS”) z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Plac Solidarności 1.
5. Uczestnikami Wydarzenia mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
6. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie w terminie
od 3 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r. do godziny 24:00 lub do wyczerpania
dostępnych miejsc, formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularz”)
zamieszczonego na stronie: http://www.interakcja2019.hewelianum.pl/
7. Wypełnienie i wysłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu.
8. Momentem otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest moment zapisu
wypełnionego Formularza w systemie informatycznym Organizatora.
9. W związku z ograniczoną ilością miejsc, o udziale w Wydarzeniu decyduje
kolejność zgłoszeń. Osoba, która prawidłowo i w terminie dokonała rejestracji
za pomocą Formularza oraz zakwalifikuje się do udziału w Wydarzeniu otrzyma
wiadomość zwrotną od Organizatora stanowiącą potwierdzenie rezerwacji, bądź
stanowiącą potwierdzenie umieszczenia zgłoszenia na liście rezerwowej.
Wiadomość zostanie przesłana na adres e-mail podany w Formularzu i będzie
zawierała numer konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną.
10. Opłatę za udział w Wydarzeniu tj. w Prekonferencji i/lub Konferencji należy uiścić
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, na numer konta
podany w wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora do osoby
zgłaszającej się do udziału w wydarzeniu.
11. Opłata w Wydarzeniu, za udział jednego uczestnika, wynosi odpowiednio:
1) za udział w Prekonferencji:
		 a) instytucje publiczne i non-profit – 100 zł brutto;
		 b) instytucje komercyjne – 270 zł brutto;
2) za udział w Konferencji:
		 a) instytucje publiczne i non-profit – 250 zł brutto;
		 b) instytucje komercyjne – 800 zł brutto.
12. Niewniesienie opłaty za uczestnictwo w terminie wskazanym w pkt. 10
jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu. W takim wypadku
Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z osobami z listy
rezerwowej.
13. W przypadku, gdy w terminie do 22 lutego 2019 r. nie zostanie wyczerpana pula
miejsc na udział w Wydarzeniu, Organizator zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu rejestracji uczestników. Informacja o przedłużeniu terminu
rejestracji zostanie podana na stronie: http://www.interakcja2019.hewelianum.pl/
w terminie do 25 lutego 2019 r. Przedłużony termin rejestracji nie będzie jednak
dłuższy niż do 01 marca 2019 r.
14. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu do dnia 04 marca 2019 r. opłata
za uczestnictwo podlega zwrotowi; w przypadku rezygnacji po tym terminie
opłata nie podlega zwrotowi.
15. Organizator zapewnia uczestnikom Wydarzenia lunch oraz poczęstunek podczas
przerw kawowych w czasie trwania Wydarzenia, tj. w dniach 20-22 marca 2019 r.

16. Organizator zapewni uczestnikom Wydarzenia materiały konferencyjne oraz
wolny wstęp na wszelkie atrakcje dodatkowe, zgodnie z programem Wydarzenia
zamieszczonym na stronie: http://www.interakcja2019.hewelianum.pl/
17. Organizator zastrzega, że nie zapewnia noclegów i nie pokrywa kosztów
noclegów dla uczestników Wydarzenia.
18. Organizator zastrzega, że nie pokrywa kosztów dojazdu na Wydarzenie ani
kosztów powrotu.
19. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do zachowania się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania
przepisów BHP.
20. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do poleceń
porządkowych Organizatora lub wskazanych przez niego osób.
21. Uczestnicy podczas udziału w Konferencji są zobowiązani do przestrzegania
Regulaminu zwiedzania ECS, zamieszczonym na stronie:
http://www.ecs.gda.pl/title,Regulamin_zwiedzania,pid,180.html
22. Warunkiem rejestracji i udziału w Wydarzeniu jest wyrażenie zgody na zbieranie
i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w Formularzu.
23. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe
są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie
określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu.
Każdy uczestnik Wydarzenia ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich
poprawiania.
24. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, której administratorem
jest Organizator, którego adres siedziby i pełna nazwa zostały wskazane
w pkt. 1 Regulaminu.
25. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją
Wydarzenia.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych
osobowych przez uczestnika Wydarzenia.
27. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości i zakłócenia
powstałe podczas transmisji danych, jak również za uszkodzenia programów
i urządzeń przeznaczonych do przesyłania danych.
28. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku poprzez
fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz
na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku
i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową
i promocyjną Organizatora.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym
za odwołanie lub skrócenie Wydarzenia z powodu zaistnienia siły wyższej.
Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za
niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią
w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną.
30. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie:
http://www.interakcja2019.hewelianum.pl/
31. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane
ważnymi przyczynami niezależnymi od Organizatora, za uprzednim powiadomieniem
uczestników Wydarzenia.
32. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.

33. Wszelkie spory związane z Wydarzenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy
w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

ORGANIZATOR

