REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Fenomenalna Biblioteka. Express Yourself
Łódź 19-20 listopada 2018

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy

regulamin,

zwany

dalej

Regulaminem,

określa

zasady

uczestnictwa

w konferencji organizowanej przez Fundację Normalne Miasto-Fenomen z siedzibą w Łodzi,
ul. Wigury 12a, zasady ochrony danych osobowych jej Uczestników oraz obowiązki
Organizatora.
2. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie rejestracji na
konferencję

za

pośrednictwem

elektronicznego

formularza

rejestracyjnego

jest

równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
3. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem strony konferencyjnej
(www.fenomenalna.org) w formie, która umożliwia jego pobranie i wydrukowanie.
Regulamin jest dostępny również w siedzibie Organizatora.

4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
zawarcia umowy, tj. dokonania rejestracji na konferencję.

§2
Definicje
Organizator

–

Fundacja

Normalne

Miasto

–

Fenomen

z

siedzibą

pod

adresem:

ul. Wigury 12a; 90-301 Łódź, KRS: 0000327680, NIP: 7252005839, REGON: 100664085. Adres do
korespondencji: skrytka pocztowa 14, 90-435, Łódź 36.

Uczestnik – osoba, która wypełniła elektroniczny formularz rejestracyjny i wniosła określoną
w Regulaminie opłatę konferencyjną.
Konferencja – wydarzenie pt. „Fenomenalna Biblioteka. Express Yourself” kierowane do
bibliotekarzy i środowiska związanego z czytelnictwem, książką i bibliotekami, organizowane
przez Fundację Normalne Miasto – Fenomen w dniach 19-20 listopada 2018 r.
Elektroniczny formularz rejestracyjny – formularz udostępniony na stronie internetowej
konferencji, zawierający obowiązkowe i nieobowiązkowe pola do wypełnienia. Przesłanie
formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz oznacza zadeklarowanie chęci
udziału w konferencji. Warunkiem zaakceptowania zgłoszenia jest wniesienie określonej
w Regulaminie opłaty konferencyjnej do 5 listopada 2018 r.
Strona

internetowa

konferencji

–

strona

internetowa,

zawierająca

informacje

o konferencji, dostępna pod adresem: www.fenomenalna.org.
Konto bankowe Organizatora – konto bankowe Fundacji Normalne Miasto–Fenomen,
istniejące w Raiffeisen Polbank o numerze 44 1750 0012 0000 0000 3366 0154, na które należy
wnieść określoną w Regulaminie opłatę konferencyjną, podając w tytule przelewu: Konferencja
Fenomenalna Biblioteka/ (imię i nazwisko uczestnika/ów).

§3
Zakres usług
1. Organizator zobowiązuje się do:
●

Zorganizowania czterech szkoleń, z których uczestnik ma prawo wybrać dwa. Wybór
szkolenia następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na
stronie internetowej konferencji. O zakwalifikowaniu na dane szkolenie decyduje
dostępność miejsc. O rezerwacji miejsca decyduje data i godzina zaksięgowania na
koncie bankowym Organizatora opłaty konferencyjnej, a w drugiej kolejności data
i godzina wypełniania formularza rejestracyjnego.

●

Zorganizowania w dniach 19-20 listopada 2018 r. obrad konferencyjnych.

●

Przygotowania i dostarczenia Uczestnikom w pierwszym dniu konferencji pakietów
materiałów konferencyjnych.

●

Wystawienia

certyfikatów,

potwierdzających

uczestnictwo

w

dwóch

i konferencji.
●

Zorganizowania spotkania integracyjnego dla Uczestników konferencji.

warsztatach

§4
Harmonogram działań
Organizator i Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poniższego harmonogramu:
Termin

Działanie

do 5 listopada 2018

Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego

do 10 listopada 2018

Przyjmowanie opłat konferencyjnych

do 10 listopada 2018

Opublikowanie ostatecznego programu konferencji

19-20 listopada 2018

Konferencja

§5
Płatności
1. Organizator ustala następującą wysokość opłaty za udział w konferencji:
●

opłata standardowa dla pracowników sektora publicznego, organizacji pozarządowych
i bibliotek: 370 zł

●

opłata dla drugiej i kolejnej osoby, zatrudnionej w tej samej instytucji z sektora
publicznego, organizacji pozarządowych i bibliotek: 350 zł (opłata za udział wszystkich
pracowników danej instytucji ujęta zostanie na jednej fakturze).

●

opłata standardowa dla pozostałych uczestników: 700 zł

2. Płatności muszą być realizowane bezpośrednio na konto bankowe Organizatora:
Fundacja Normalne Miasto-Fenomen
44 1750 0012 0000 0000 3366 0154 (Raiffeisen Polbank)
Tytuł przelewu:
Konferencja Fenomenalna Biblioteka/ (imię i nazwisko uczestnika/ów)
3. Nieprzelanie opłaty konferencyjnej na w/w konto do 10 listopada 2018 r. skutkuje
usunięciem z listy uczestników konferencji.
4. Na prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę, która zostanie wysłana drogą
elektroniczną. Oryginał będzie do odbioru w dniu konferencji. Na prośbę Uczestnika
oryginalna faktura może zostać wysłana pocztą.

§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. W ramach organizacji konferencji Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników
niezbędnych do organizacji konferencji. Dane będą udostępniane tylko i wyłączenie
podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych. Podanie danych jest niezbędne do
udziału w konferencji.
2. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883
z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników, w celu prowadzenia
marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
w powyższym celu.
3. Organizator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
●

nazwisko i imiona Uczestnika,

●

adres e-mail i numer telefonu,

●

dane dot. miejsca i stanowiska pracy.

4. Udostępniając elektroniczny formularz rejestracyjny, Organizator określa dane osobowe
Uczestnika, których podanie jest niezbędne w celu rejestracji zgłoszenia. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować
niemożliwością zakwalifikowania Uczestnika do udziału w konferencji.
5. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia

1997

r.

o

ochronie

danych

osobowych

(tekst

jednolity Dz. U.

2002,

Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
6. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych
Uczestników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Uczestnicy

mają

prawo

do

wglądu

i

modyfikacji

swoich

danych

osobowych.

§7
Prawo do rezygnacji
1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w konferencji do najpóźniej do
5 listopada 2018 r. W takim przypadku przysługuje mu zwrot całej kwoty, przelanej na konto
bankowe Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 5 listopada 2018 r. Uczestnikowi nie przysługuje
zwrot opłaty konferencyjnej. Może on jednak wskazać inną osobę, która skorzysta z
opłaconego miejsca.
3. W przypadku nieprzybycia Uczestnika na konferencję bez wcześniejszego oświadczenia o
odstąpieniu do dnia wskazanego w § 7 p. 1, Organizator nie zwraca opłaty konferencyjnej.
4. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu,
o którym mowa w § 7 p. 1, należy wysłać skan wspomnianego oświadczenia z odręcznym
podpisem Uczestnika na adres email: biblioskan@fundacjafenomen.pl.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw
Uczestników, którzy wnieśli opłatę konferencyjną.
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące konferencji Uczestnicy mogą kierować na
adres poczty elektronicznej biblioskan@fundacjafenomen.pl
3. Regulamin wchodzi w życie dnia 27 sierpnia 2018 r.

