
 

Regulamin uczestnictwa w konferencji „Porozumiewam się, więc jestem”  

organizowanej w ramach cyklu Spotkania Na Tak 2-3.1 2.2016 r.  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest przeznaczony dla Uczestników konferencji „Porozumiewam się, więc 

jestem – konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną” 

organizowanej w ramach cyklu Spotkania Na Tak przez Stowarzyszenie Na Tak, która 

odbędzie się w dniach 2-3.12.2016 r. na terenie Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP 

ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań (pierwszy dzień) oraz na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań (drugi dzień) i określa zasady 

uczestnictwa w wydarzeniu. 

2. Przez następujące określenia użyte w Regulaminie rozumie się: 

a. Organizator – Stowarzyszenie Na Tak  

b. Współorganizator – Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

c. Partner strategiczny – Firma Harpo Sp. z o.o.  

d. Partner technologiczny – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe  

e. Konferencja – dwudniowe spotkanie 2-3.12.2016 r. odbywające się w godzinach: 

2.12.2016 r. – g. 9:00-17:00; 3.12.2016 r. – g. 9:00-14:30  

f. Uczestnik – osoba biorąca udział w konferencji, zarejestrowana przez formularz 

zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://zapisy.sts-timing.pl/58, która opłaciła 

udział w konferencji. 

g. Potwierdzenie rejestracji: komunikat wysyłany przez Organizatora konferencji  

w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online. 

3. Oficjalny serwis internetowy z informacją o konferencji znajduje się pod adresem 

http://.spotkania.natak.pl  

4. Program konferencji: 

 

DZIEŃ I (2.12.2016 r.): 

9:00-9:40 – Przywitanie i wprowadzenie do tematu 

9:40-11:10 – Dr Kathryn Drager (USA), „AAC jako wsparcie w komunikacji osób 

będących na wczesnym poziomie porozumiewania się (AAC to Support Communication 

for Beginning Communicators)”. 

11:10-11:30 – Dyskusja 

11:30-11:40 – Otwarcie wystawy wydawnictw i narzędzi wspomagających komunikację 

11:40-12:00 – Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy 



 

12:00-12:45 – Dr Teresa Jadczak-Szumiło (Polska), „Skala NBAS jako narzędzie 

wspierania rozwoju dziecka”.  

12:45-13:30 – Natalia Koczorowska, Kinga Siejak (Polska), „Budowanie Indywidualnych 

Systemów Komunikacyjnych uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością”. 

13:30-13:50 – Dyskusja 

13:50-14:45 – Przerwa obiadowa 

14:45-15:30 – Wanda Fabiś, Karsten Wanke (Niemcy), „Porozumiewamy się - ale jak? 

Postawy w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością”. 

15:30-16:30 – Tia Nelis (USA), „Ja jako self-adwokat”. 

16:30-16:50 – Dyskusja 

16:50-17:00 – Podsumowanie, zakończenie: Natalia Marciniak-Madejska 

 

19:30 – event wieczorny (opcja dodatkowo płatna 30 zł dla chętnych) 

 

DZIEŃ II (3.12.2016 r.), Uniwersytet im. Adama Mickiewic za,  

ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Pozna ń 

9:00-11:00 – pierwszy blok warsztatowy 

11:00-12:30 – „Poznanie przez doświadczenie”: seria 15-minutowych prezentacji 
technologii wspierających komunikację przy serwisie obiadowym 

12:30-14:30- drugi blok warsztatowy  

 

Prowadzący warsztaty: 

Dr Teresa Jadczak-Szumiło, „Co wpływa na neurorozwój małych dzieci - czynniki ryzyka  

i czynniki rozwoju”. 

Maria Stec, „Ciało – kontakt – relacja. Jak samoświadomość, bycie „tu i teraz”  

oraz respektowanie wiedzy o przywiązaniu sprzyja współdziałaniu miedzy ludźmi”. 

Adriana Domachowska-Mandziak, Anna Kielin, „Mowa czy rozmowa. O wideotreningu 

komunikacji”. 

Kamil Lodziński, „Jak wykorzystać spontaniczną zabawę do pogłębiania relacji  

z dzieckiem i młodzieżą ze spektrum autyzmu”. 

Magdalena Dziobak, „Muzyczny Dialog - wykorzystanie muzykoterapii we wspomaganiu 

komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. 

Neil Hansen (warsztat z tłumaczem), „Wprowadzanie AAC początkującym użytkownikom 

dzięki Interaktywnej Nauce” (Introducing AAC to the emergent communicator via 

Interactive Learning). 

Justyna Witkowska, „Jak budować prawidłową relację z rodzicami”. 



 

Wojciech Kozłowski, „Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w sensorycznym 

świecie”. 

Michal Kosiedowski, Bartosz Głuszak, Maciej Bogdański, „Planowanie włączające - jak 

pracować z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystując telefon 

komórkowy”. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie wydarzenia  

i Regulaminie oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych 

informacji. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w konferencji. Uczestnicy konferencji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  

i do jego akceptacji. 

 

II. Zgłoszenie udziału 

1. Zgodnie z niniejszym regulaminem wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne 

z zawarciem umowy z Organizatorem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za uczestnictwo w konferencji  

Porozumiewam się, więc jestem – konferencja poświęcona podmiotowości osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. 

2. Rejestracja uczestników dostępna będzie online poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący 

się na stronie http://zapisy.sts-timing.pl/58 do dnia 20 listopada 2016 r. lub do wyczerpania 

limitu miejsc. 

3. Uczestnik jest zobligowany do wysłania indywidualnego zgłoszenia poprzez formularz 

zgłoszeń dostępny na stronie internetowej: http://zapisy.sts-timing.pl/58. Nie ma możliwości 

wysłania grupowego zgłoszenia dla kilku osób jednocześnie. Nie zalecamy wysyłania 

zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

4. Istnieje możliwość zastąpienia zarejestrowanego uczestnika przez inną osobę, jednakże 

Organizator musi zostać o tym poinformowany mailowo pod adresem: konferencja@natak.pl i 

zaakceptować taką zmianę. Zmiany możliwe są do 20 listopada 2016 r.  

5. Podczas rejestracji każdy uczestnik jest zobligowany do wybrania w programie konferencji 

maksymalnie 2 interesujących go tematów warsztatowych (o ile zaznaczył chęć uczestnictwa 

w II dniu konferencji). Każdy z warsztatów tematycznych odbędzie się dwukrotnie (warsztaty 

w pierwszym bloku są takie same jak w drugim bloku). Maksymalna liczba Uczestników 

jednego warsztatu wynosi 30 osób. O zakwalifikowaniu na wybrane warsztaty decydować 

będzie kolejność zgłoszeń.  

6. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym 

wypełniania formularza rejestracyjnego.  



 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych 

danych Uczestnika do formularza rejestracyjnego. 

8. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą elektroniczną 

potwierdzenie rejestracji wraz z danymi do przelewu (w formularzu zgłoszeniowym prosimy o 

wpisanie adresu email, z którego Uczestnik rzeczywiście korzysta; przed wysłaniem 

zgłoszenia prosimy o sprawdzenie poprawności adresu email). 

9. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz 

wpłaciła opłatę za udział w konferencji. 

 

III. Płatno ści. 

1. Opłaty za uczestnictwo w konferencji: 

I dzień (wykłady dn. 02.12.2016 r.): 150 zł (przy rejestracji i płatności do dnia 15.09.2016), 195 

zł (przy rejestracji i płatności od dnia 16.09.2016) 

II dzień (warsztaty dn. 03.12.2016 r.): 100 zł (przy rejestracji i płatności do dnia 15.09.2016), 

135 zł (przy rejestracji i płatności od dnia 16.09.2016) 

Pakiet (I i II dzień): 220 zł (przy rejestracji i płatności do dnia 15.09.2016), 295 zł (przy 

rejestracji i płatności od dnia 16.09.2016) 

 

Ceny dla studentów (posiadających ważną legitymację studencką) wynoszą 50% ceny 

wyjściowej przy zachowaniu terminów płatności. 

I dzień (wykłady dnia 02.12.2016 r.): 75 zł (przy rejestracji i płatności do dnia 15.09.2016), 

97,50 zł (przy rejestracji i płatności od dnia 16.09.2016) 

II dzień (warsztaty dn. 03.12.2016 r.): 50 zł (przy rejestracji i płatności do dnia 15.09.2016), 

67,50 zł (przy rejestracji i płatności od dnia 16.09.2016) 

Pakiet (I i II dzień): 110 zł (przy rejestracji i płatności do dnia 15.09.2016), 147,50 zł (przy 

rejestracji i płatności od dnia 16.09.2016) 

2. Opłaty za uczestnictwo należy dokonać wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeń Zapłać za 

konferencj ę na 3 sposoby: 

a. Bezpośrednio po wysłaniu formularza zgłoszeniowego poprzez opcję Zapłać. 

b. W przypadku braku możliwości dokonania opłaty bezpośrednio po wysłaniu 

zgłoszenia, Uczestnik może dokonać płatności za pomocą linka otrzymanego na 

adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

c. W przypadku braku możliwości dokonania opłaty za pomocą płatności elektronicznych 

lub w przypadku opłat zbiorowych – na konto bankowe po wcześniejszym uzgodnieniu 

z organizatorem poprzez adres mailowy: konferencja@natak.pl 

3. Opłaty za uczestnictwo przyjmowane są do 21 listopada 2016 lub do wyczerpania limitu 

miejsc. 



 

4. Każdy Uczestnik dokonuje płatno ści indywidualnie poprzez opcj ę Zapłać za konferencj ę 

(po wysłaniu zgłoszenia lub poprzez link do płatno ści otrzymany na adres mailowy 

podany w zgłoszeniu). 

5. Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika.  

6. Faktury za udział w konferencji „Porozumiewam się, więc jestem – konferencja poświęcona 

podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną” (02-03.12.2016 r.) będą wysłane w 

wersji elektronicznej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym podczas 

rejestracji (tylko jeśli zgłaszający zaznaczył opcję „Proszę o wystawienie faktury VAT”. Na 

wyraźny wniosek Uczestnika przesłany na adres konferencja@natak.pl istnieje możliwość 

wysłania papierowej faktury pod wskazany adres pocztą polską. 

7. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu na konferencję oraz koszty noclegu. 

Organizator nie obliguje uczestników do konieczności wykupienia noclegu. 

 

IV. Postanowienia ko ńcowe  

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udostępnienie swoich danych podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w celach 

związanych z organizacją konferencji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu rejestracyjnego w momencie 

wyczerpania limitu miejsc. 

3. Uczestnik otrzyma podczas konferencji materiały konferencyjne, posiłek oraz pakiet 

uczestnika, w tym imienny identyfikator. Osoby nieposiadające identyfikatora nie będą miały 

wstępu do części obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na zasadach 

wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 

Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.) 

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi 

poprawkami).  

6. Uczestnictwo w Konferencji wiąże się ze zgodą na nieodpłatne utrwalenie  wizerunku w formie 

fotograficznej, nagrań audiowizualnych oraz ich wykorzystanie przez Organizatora poprzez 

publikację i rozpowszechnianie w materiałach drukowanych, wykorzystywanie w sieci Internet 

w tym na stronie Organizatora oraz portalach wideo i portalach społecznościowych, w celu 

promocji i dokumentacji konferencji. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie ani 

czasowo.   



 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia konferencji w przypadku 

zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 

8. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik 

otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty. 

9. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

http://.spotkania.natak.pl  

11. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zamiany wchodzą w życie z chwilą 

zamieszczenia na stronie internetowej. 

 

 

 

Poznań, 25 lipca 2016 r. 


