REGULAMIN
V Konferencji Wychowanie w szacunku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „V Konferencji Wychowanie w szacunku”, 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 i
wniosła wymaganą opłatę konferencyjną.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników
II. MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI
1. Miejsce konferencji: online dostępna za pomocą dostępu do portalu facebook.com.
2. Data Konferencji: 17.04.2021r. do 17.05.2021r.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konferencji w wersji online jest posiadanie konta na portalu
facebook.com.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest
a)
Zgłoszenie
online
poprzez
wypełnienie
formularzu
na
stronie
www.wychowaniewszacunku.pl/sklep oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji na konto
bankowe w terminie do 3 dni od wysłania deklaracji udziału.
2. Rezygnacja z udziału w Konferencji:
a) istnieje możliwość zwrotu biletu do 14 dni od daty jego zakupu. Po tym terminie nie ma
możliwości jego zwrotu. Istnieje możliwość odsprzedania biletu innej osobie, po wcześniejszym
kontakcie z organizatorem kontakt@wychowaniewszacunku.pl
b) Wszelkie zmiany muszą być procedowane 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 oraz epidemicznych 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. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:
79,00zł brutto / 1 osoba za bilet na 4 wykłady i panel dyskusyjny
2. Opłata za Konferencję powinna być dokonana bezpośrednio przy zakupie biletu lub przelewem
tradycyjnym w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
5. Uczestnik otrzyma dowód wpłaty lub fakturę w dniu Konferencji (na życzenie).
VI. 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. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność
Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika
za udział w Konferencji, o ile kwota ta została już wpłacona.
4. Zakup biletu przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

