REGULAMIN
KONFERENCJI POKAZAĆ – PRZEKAZAĆ 2018

1. Organizatorem konferencji Pokazać – Przekazać 2018 (dalej „Konferencja”) jest
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
20 (dalej „Organizator”).
2. Konferencja odbędzie się w Warszawie w siedzibie Organizatora w dniach
24 – 25 sierpnia 2018 r.
3. Uczestnikami Konferencji mogą być pracownicy oświatowi, nauczyciele wszystkich
typów szkół, edukatorzy, pracownicy i współpracownicy edukacyjnych organizacji
pozarządowych z terenu całej Polski, pracownicy instytucji publicznych oraz szkół
wyższych i uniwersytetów. Organizator dopuszcza udział w Konferencji osób
niepełnoletnich pod opieką dorosłych, przy czym zgłoszenia taki osób dokonuje
pełnoletni opiekun. Organizator nie zapewnia opieki dla dzieci uczestników
Konferencji.
4. W Konferencji może wziąć udział nie więcej niż trzech nauczycieli zatrudnionych
w jednej szkole, w tym dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora.
5. Warunkiem

udziału

w

Konferencji

jest

prawidłowe

wypełnienie

formularza

zgłoszeniowego (dalej „Formularz”) zamieszczonego na stronie internetowej
http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/
w terminie do 21 czerwca 2018 r. do godziny 24:00. Organizator zastrzega sobie
prawo do przedłużenia rekrutacji w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń
o czym poinformuje na stronie internetowej wskazanej w zadaniu poprzednim,
w terminie do 23 czerwca 2018 r.
6. Wypełnienie i wysłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu.
7. Momentem

otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest

moment

zapisu

wypełnionego Formularza w systemie informatycznym Organizatora, co zostanie
potwierdzone stosownym komunikatem.
8. W związku z ograniczoną ilością miejsc, 40% miejsc zostanie przyznane na
podstawie kolejności zgłoszeń w miarę możliwości równym podziale dla każdej grupy
docelowej wymienionej w punkcie 3, a 60% na podstawie decyzji trzyosobowej
komisji powołanej przez Organizatora. Decyzje komisji będą podejmowane na
podstawie oceny odpowiedzi na pytania z punktu 3 Formularza. Osoba, która
prawidłowo i w terminie dokonała rejestracji za pomocą Formularza oraz
zakwalifikowała się do udziału w Konferencji, otrzyma wiadomość zwrotną od
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Organizatora stanowiącą potwierdzenie rezerwacji, bądź stanowiącą potwierdzenie
umieszczenia zgłoszenia na liście rezerwowej. Wiadomość zostanie przesłana na
adres e-mail podany w Formularzu i będzie zawierała numer konta bankowego, na
które należy wpłacić opłatę konferencyjną.
9. Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 3 lipca 2018 r. na numer konta podany
w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 zd. drugie.
10. Opłata konferencyjna wynosi 130,00 zł brutto od osoby.
11. Niewniesienie opłaty w terminie wskazanym w pkt. 9 powyżej jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału w Konferencji. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z osobami z listy rezerwowej.,
12. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 24 lipca 2018 r. opłata
podlega zwrotowi; po tym terminie opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.
13. Organizator zapewnia uczestnikom Konferencji obiad i kolację w dniu 24 sierpnia
2018 r. (piątek), obiad w dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) oraz poczęstunek podczas
przerw kawowych.
14. Organizator

zapewni

uczestnikom

Konferencji

materiały

konferencyjne

oraz

zwiedzanie wystaw Centrum Nauki Kopernik zgodnie z regulaminem zwiedzania
Centrum.
15. W przypadku, gdy w terminie określonym w pkt. 5 nie zostanie wyczerpana pula
miejsc na Konferencję, Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu
rejestracji na Konferencję. Informacja o przedłużeniu terminu rejestracji zostanie
podana

na

stronie

http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-

pokazac-przekazac/ w terminie do 5 lipca 2018 r.
16. Organizator zastrzega, że nie zapewnia noclegów i nie pokrywa kosztów noclegów
dla uczestników Konferencji.
17. Organizator zastrzega, że nie pokrywa kosztów dojazdu na Konferencję ani kosztów
powrotu.
18. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
19. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych
Organizatora lub wskazanych przez niego osób.
20. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania
Centrum Nauki Kopernik oraz regulaminów laboratoriów fizycznego, biologicznego,
chemicznego oraz robotycznego dostępnych na stronie www.kopernik.org.pl.
21. Warunkiem udziału w Konferencji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez
Organizatora podanych w Formularzu danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje
prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych w
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formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres email krzysztof.wiatr@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
22. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym
zakresie

przepisami

prawa,

w

szczególności

zgodnie

z

postanowieniami

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). Dane osobowe są
zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie
określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji.
23. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych
osobowych,

prawo

żądania

ich

sprostowania,

usunięcia

lub

ograniczenia

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo uczestnikowi przysługuje prawo do
złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
24. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest
Organizator,

którego

adres

siedziby

i

pełna

nazwa

zostały

wskazane

w pkt. 1 Regulaminu. Kontakt z Organizatorem, w tym z osobą realizująca u
Organizatora obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej
na adres podany w pkt. 1 Regulaminu, lub w formie elektronicznej na adres e-mail
krzysztof.wiatr@kopernik.org.pl
25. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją,
przeprowadzeniem i ewaluacją Konferencji. W przypadku wyrażenia przez uczestnika
odpowiedniej zgody, dane uczestnika w zakresie adresu e-mail, pełnionej funkcji oraz
nazwy

i

adresu

szkoły/instytucji,

zostaną

umieszczone

w

materiałach

konferencyjnych. Dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, dane mogą być także powierzane podmiotom
świadczącym usługi na rzecz CNK.
26. Decyzje związane z przetwarzaniem podanych w Formularzu danych nie są
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
27. Dane będą przetwarzane przez okres do 31.12.2018
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych
osobowych przez uczestnika Konferencji.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za
odwołanie lub skrócenie Konferencji z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę
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wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje,
że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe
ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności:
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających
energię elektryczną.
30. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konferencji rozstrzygać będzie sąd
powszechny miejscowo właściwy dla Organizatora.
31. Regulamin

dostępny

jest

na

stronie

http://www.kopernik.org.pl/projekty-

specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn,
o czym niezwłocznie poinformuje uczestników Konferencji na stronie internetowej
wskazanej w pkt. 20 Regulaminu.
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