Regulamin uczestnictwa w konferencji
„Opieka, terapia, edukacja.”
organizowanej w ramach cyklu Spotkania Na Tak 29.11.2019 r.

I.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest przeznaczony dla Uczestników konferencji „Opieka, terapia, edukacja.
Podmiotowość osób z wieloraką niepełnosprawnością” organizowanej w ramach cyklu
Spotkania Na Tak przez Stowarzyszenie Na Tak, która odbędzie się w dniu 29.11.2019 r. na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 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. Konferencja – jednodniowe spotkanie 29.11.2019 r. odbywające się w godzinach:
9:00-17:00
e. Uczestnik – osoba biorąca udział w konferencji, zarejestrowana przez formularz
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://spotkania.natak.pl, która opłaciła udział w
konferencji.
f. 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 dostępny jest na stronie http://www.natak.pl/program

6. 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.
7. Przepisy niniejszego

Regulaminu stanowią integralną

w konferencji. Uczestnicy konferencji

część

zgłoszenia uczestnictwa

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 .
2. Rejestracja uczestników dostępna będzie online poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący
się na stronie http://spotkania.natak.pl do dnia 1 listopada 2019 r. lub do wyczerpania limitu
miejsc.
3. Uczestnik jest zobligowany do wysłania indywidualnego zgłoszenia poprzez formularz
zgłoszeń dostępny na stronie internetowej: http://spotkania.natak.pl 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 dnia 1 listopada 2019 r.
5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym
wypełniania formularza rejestracyjnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych
danych Uczestnika do formularza rejestracyjnego.

7.

Po zakończeniu rejestracji Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą elektroniczną
potwierdzenie rejestracji wraz z danymi do przelewu (w formularzu zgłoszeniowym prosimy o
wpisanie adresu E-mail, z którego Uczestnik rzeczywiście korzysta; przed wysłaniem
zgłoszenia prosimy o sprawdzenie poprawności adresu E-mail).

8.

Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz
wpłaciła opłatę za udział w konferencji.

III. Płatności.
1. Opłaty za uczestnictwo w konferencji: 250 zł
2. Cena za udział w konferencji obejmuje: udział w części wykładowej konferencji, poczęstunek
(kawa, ciastka), obiad, materiały konferencyjne.
3.

Opłaty za uczestnictwo należy dokonać wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeń: Zapłać za
konferencję 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

6. Opłaty za uczestnictwo przyjmowane są do 1 listopada 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.
7. Każdy Uczestnik

dokonuje

płatności indywidualnie poprzez

opcję

Zapłać za

konferencję (po wysłaniu zgłoszenia lub poprzez link do płatności otrzymany na adres
mailowy podany w zgłoszeniu). Nie wolno zmieniać tytułu przelewu wygenerowanego
przez system płatności! Każdemu uczestnikowi nadawany jest indywidualny kod,
poprzez który system łączy dane z wypełnionego formularza i dokonanej płatności.
8. Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika.
9.

Faktury za udział w konferencji „Opieka, terapia, edukacja” 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.

10. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu na konferencję oraz koszty noclegu.
Organizator nie obliguje uczestników do konieczności wykupienia noclegu.
V.

Dane osobowe
1.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na zasadach
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Stowarzyszenie Na Tak informuje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszeniem Na Tak, ul. Płowiecka 15, 60277 Poznań.

3.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@natak.pl

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji oraz udziału w konferencji.

5.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda.

8.

Dane przechowywane będą przez czas wymagany przepisami prawa.

9.

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych poza obszar UE.

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych,
w tym nie dokonuje profilowania.
11. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie

należytego

poziomu

ochrony

przetwarzanych

danych

osobowych.

W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą lub zniszczeniem.
12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu rejestracyjnego w momencie
wyczerpania limitu miejsc.
2. 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.

3.

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. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych
roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia konferencji w przypadku
zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
5. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik
otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty.
6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
7.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
http://spotkania.natak.pl

8. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zamiany wchodzą w życie z chwilą
zamieszczenia na stronie internetowej.

Poznań, 27.09. 2019 r.

