
REGULAMIN
Konferencji ,,Relacje w rodzinie” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konferencji o  „Relacje w rodzinie”, zwanej dalej „Konferencją” jest Fundacja 
Wychowanie w szacunku ul. Chorzowska 11/1, 52-023 Wrocław NIP 8992847777
2. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która wysłała zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji
3.  Konferencja  jest  bezpłatna  organizowana  w  ramach  projektu  pn.  „Rodzice  idą  w  świat”
dofinansowanego  ze  środków  Programu  Mikrogranty  NGO  realizowanego  ze  środków  Gminy
Wrocław. 
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników

II. MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

1. Miejsce konferencji: Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 
3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu 

2. Data Konferencji: 07.06.2019r.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest
a) Zgłoszenie online poprzez wypełnienie formularzu na portalu Evenea.pl 
2. Rezygnacja z udziału w Konferencji
a) istnieje możliwość zwrotu biletu do 3 dni poprzedzających konferencję (czyli do 4.06.2019 r)
b) ze względu na duże zainteresowanie i zasady współżycia społecznego, osoby, które nie zwrócą
biletu  i  nie  zjawią  się  na  konferencji,  nie  będą  miały  możliwości  uczestniczenia  w  innych
bezpłatnych wydarzeniach organizowanych przez fundację przez okres jednego roku 
b) Wszelkie zmiany muszą być procedowanie poprzez organizatora.

IV. ZASADY KONFERENCJI

1. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w
którym  odbywa  się  Konferencja,  w  tym  ma  prawo  do  zmian  rozkładu  czasowego  i  kolejności
wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  zmiany  terminu  lub  miejsca  organizacji  Konferencji  z
przyczyn wyższych.
3.  Uczestnik  Konferencji  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  dokonane  przez  siebie  lub  osoby
towarzyszące  zniszczenia  na  terenie  obiektów,  w  których  prowadzone  są  działania  związane  z
Konferencją.
4.  Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za rzeczy Uczestnika i  osób towarzyszących,  które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom dojazdu i powrotu z miejsca, gdzie odbywać się będzie
Konferencja oraz nie zapewnia noclegu. Organizator zapewnia catering w formie przerwy kawowej.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych,
jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.



7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w
Konferencji w chwili wyczerpania miejsc.
8.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Konferencji  z  powodu  siły  wyższej  oraz
dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie  spory  wynikające  z  tytułu  uczestnictwa  Konferencji  rozpatrywane  będą  przez  sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieobecność  Uczestnika  w  Konferencji
spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.
3. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
4.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.


