Regulamin Konferencji „ Łączy Nas Edukacja”
1. Postanowienia ogólne
1. Konferencje „Łączy Nas Edukacja” zwane w dalszej części Regulaminu „Konferencjami” lub „Konferencją”
odbywają się w dniach: 07.03.2017 w Szczecinie, 08.03.2017 w Poznaniu, 09.03.2017 w Zielonej Górze
i w Warszawie, 13.03.2017 Bielsko-Białej, 14.03.2017 w Katowicach, 15.03.2017 w Krakowie, 16.03.2017
w Nowym Targu i Częstochowie, 20.03.2017 w Inowrocławiu i Gdańsku, 21.03.2017 w Gdańsku i Bydgoszczy,
22.03.2017 oraz 23.03.2017 w Bydgoszczy i Olsztynie, 27.03.2017 w Łodzi i Jeleniej Górze, 28.03.2017
w Kaliszu i Wrocławiu, 29.03.2017 we Wrocławiu i Płocku, 30.03.2017 w Opolu i Ciechanowie, 31.03.2017
w Opolu, 03.04.2017 w Krośnie i Lublinie, 04.04.2017 w Rzeszowie i Siedlcach, 05.04.2017 w Rzeszowie
i Białymstoku, 06.04.2017 w Białymstoku i Tarnowie oraz 10.04.2017 i 11.04.2017 w Kielcach.
2. Organizatorem Konferencji jest agencja VISION FACTORY Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
przy ul. Mozaikowej 12, 93-649 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000619517, NIP 7262660652, Regon: 36449779, kapitał zakładowy: 30 000 zł, na zlecenie Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068, NIP
5272605292, Regon 141911531, kapitał zakładowy: 17.050.400 zł (wpłacony w całości).
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Uczestnikami Konferencji są nauczyciele przedmiotów ogólnych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
W ramach swoich obowiązków Organizator dołoży zwykłych starań, aby odbyły się podczas Konferencji
wykłady eksperckie, prezentacje nowej oferty WSiP oraz warsztaty z fizjoterapeutą, według programu
Konferencji wskazanego na stronie www.ŁączyNasEdukacja.pl. W pozostałym zakresie Organizator
nie świadczy na rzecz Uczestników żadnych innych usług.
5. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: www.ŁączyNasEdukacja.pl;
adres e-mail do kontaktów: konferencje@ŁączyNasEdukacja.pl.
2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie Uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji oraz przyjęcie zgłoszenia
przez Organizatora.
2. Uczestnik pokrywa wszelkie koszty związane z pobytem i przejazdem. Wstęp na Konferencje i uczestnictwo
w niej jest nieodpłatny.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa na 3 dni przed rozpoczęciem
konferencji w każdym z miast. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie mogą nie mieć możliwości
skorzystania z pełnej oferty Konferencji.
4. Ilość miejsc jest ograniczona. Organizator decyduje o przyjęciu zgłoszenia, o czym informuje Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów, programu Konferencji i jej terminu.
Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

3. Postanowienia końcowe
1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza akceptację przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konferencji.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia
29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane
przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje
poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik ma prawo do wglądu w dane osobowe
przetwarzane przez Organizatora, prawo do sprzeciwu i żądania ich zmiany i usunięcia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Organizator nie świadczy żadnych usług w zakresie przechowania i dozoru rzeczy pozostawionych
przez Uczestników. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i do dbałości o rzeczy
wniesione przez niego na teren Konferencji.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno
na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również
w miejscach zakwaterowania.
Warszawa, 23.02.2017 r.

