Regulamin Kongresu Nauka i media
zwany dalej „Regulaminem”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Kongresu Nauka i media zwanego dalej „Kongresem”, są
Centrum

Nauki

Kopernik,

z

siedzibą

w

Warszawie

przy

ul.

Wybrzeże

Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 02/06, REGON
140603313, NIP 701-002-51-69, zwane w dalszej części Regulaminu "Centrum Nauki
Kopernik" , oraz Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Pabla Picassa, nr 5 lok 38, 03-126, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych publicznych zakładów opieki
Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000607205,
REGON 363952972, NIP 5242797045, zwane w dalszej części Regulaminu „
Stowarzyszenie rzecznicy Nauki” (dalej „Organizatorzy)
2.

Kongres odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku w Centrum Nauki Kopernik, w
salach konferencyjnych, w godzinach: 12.00 – 21.00

3.

Celem Kongresu jest spotkanie przedstawicieli środowisk nauki i mediów oraz
wymiana doświadczeń pomiędzy nimi.

4.

Regulamin

stanowi

podstawę

organizowania

Kongresu

oraz

określa

prawa

i obowiązki jego uczestników.
§2
Uczestnictwo w Kongresie
1. W Kongresie może uczestniczyć maksymalnie 90 osób.
2. Uczestnikami Kongresu są:
1)

osoby, które chęć uczestnictwa w Kongresie zgłoszą

poprzez formularz

zgłoszeniowy, o którym mowa w ust 3 poniżej.
2)

osoby zaproszone przez Organizatorów jako Eksperci, biorący udział podczas
Kongresu w debacie lub prowadzący warsztaty.

3. Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie dokonują Uczestnicy, o których mowa w § 2 ust
2

pkt

1)

za

„Formularzem”)

pośrednictwem
dostępnego

formularza
na

zgłoszeniowego
stronie

(dalej

zwanego

internetowej

CNK

http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/rzecznicy-nauki/kongres-nauka-imedia/, a także w siedzibach Organizatorów , w terminie do dnia 18.12.2018 r .
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4. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na Konferencji, o przyznaniu miejsca decyduje
kolejność zgłoszeń. Osoba, która prawidłowo i w terminie dokonała rejestracji za
pomocą Formularza oraz zakwalifikowała się do udziału w Kongresie, otrzyma
wiadomość

zwrotną

od

Organizatorów

stanowiącą

potwierdzenie

rezerwacji.

Wiadomość zostanie przesłana na adres e – mail podany w Formularzu.
5. Uczestnicy mają prawo udziału w preferowanych aktywnościach w ramach Kongresu,
w tym warsztatach, pod warunkiem potwierdzenia przez Organizatorów dostępności
miejsc.
6. Organizatorzy informują, że będą prowadzić rejestrację przebiegu Kongresu oraz
utrwalać jego przebieg techniką audiowizualną i fotograficzną. Materiały te będą
wykorzystywane przez nieograniczony czas przez Organizatorów w materiałach
informacyjnych i promocyjnych dotyczących statutowej działalności CNK oraz na
stronach internetowych i profilach Organizatorów, na co uczestnicy Kongresu
wyrażają zgodę akceptując Regulamin
7. Uczestnicy Kongresu są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
8. Uczestnicy Kongresu są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych
Organizatora lub wskazanych przez niego osób.
§3
Zwrot kosztów zakwaterowania
1. Uprawnionymi do zwrotu kosztów zakwaterowania są wyłącznie Uczestnicy biorący
udział w Kongresie jako Eksperci, o których mowa w § 2, ust 2 pkt 2) Regulaminu,
zamieszkujący poza obszarem m.st. Warszawy.
2. Zwrot kosztu zakwaterowania obejmuje wyłącznie nocleg, który będzie miał miejsce
w terminie z 19 na 20 grudnia 2018 r.
2. Organizatorzy

zobowiązują

się

do

zwrotu

kosztów

zakwaterowania

nie

przekraczających kwoty 250,00 zł brutto.
3. Organizatorzy zastrzegają, że nie pokrywają innych kosztów, w tym kosztów dojazdu
na Kongres oraz kosztów powrotu.
4. Zwrot kosztów zakwaterowania, o których mowa w ust. 1 oraz 2) powyżej, będzie
możliwy pod warunkiem doręczenia do siedziby Organizatora, najpóźniej do dnia
22.12.2018 r., prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury za nocleg.
5. Dokumenty wskazane w ust. 5 powyżej powinny być kompletne i prawidłowo
uzupełnione.
6. Zwrot kosztów zakwaterowania na warunkach określonych w niniejszym paragrafie,
nastąpi do dnia 15 stycznia 2019 r., w drodze przelewu na numer rachunku
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bankowego wskazany przez Uczestnika. Za dzień dokonanego zwrotu kosztów
zakwaterowania przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
§4
Ochrona danych osobowych
1. Warunkiem udziału w Kongresie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów podanych w formularzu zgłoszeniowym danych
osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać wyrażona na
formularzu zgłoszeniowym.
2.

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Centrum
Nauki Kopernik, którego siedziba została wskazana w § 1 Regulaminu.

3.

Dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą.

4.

Dane przetwarzane będą są w celu przeprowadzenia Kongresu oraz identyfikacji
Uczestników.

5.

Dane Uczestników przetwarzane będą od dnia 20 grudnia 2018 r. przez okres 2 lat
lub

do

momentu

ewentualnego

wycofania

zgody

na

przetwarzanie

przez

Uczestnika.
6.

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom świadczącym
usługi na rzecz Centrum Nauki Kopernik oraz podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

7.

Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować,
usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też sprzeciwić się przetwarzaniu
przez Centrum Nauki Kopernik swoich danych. Ma także prawo do przenoszenia
danych.

8.

Każdy Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Centrum Nauki Kopernik,
do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym
do udziału w Kongresie.

10. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestników danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Każdy z Uczestników może skontaktować się z Centrum Nauki Kopernik, w tym z
osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc na adres
siedziby

CNK

lub

wysyłając

wiadomość

elektroniczną

na

adres

e-mail:

iod@kopernik.org.pl
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12. Centrum Nauki Kopernik nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych
danych osobowych przez Uczestnika.
13. Dane Uczestników Kongresu, zawarte na formularzach zgłoszeniowych, nie będą
wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów niż zorganizowanie Kongresu, w
szczególności do celów promocyjnych.
§5
Postanowienia Końcowe
1.

Udział

Uczestnika/-czki

w

Kongresie

oznacza akceptację

zasad Kongresu

zawartych w Regulaminie.
2.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Kongresu. Materiały
reklamowe (w szczególności: broszury, ulotki, plakaty) mają jedynie charakter
promocyjno-informacyjny.

3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Kongresu będą
rozstrzygane

przez

sąd właściwy

miejscowo,

według

przepisów

Kodeksu

postępowania cywilnego.
4.

W

sprawach

nieuregulowanych

Regulaminem

stosuje

się

powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6.

Każdy/-a Uczestnik/-czka ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie
treści Regulaminu. Interpretacja zapisów treści Regulaminu Kongresu należy do
Organizatorów.

Warszawa, dnia 17.12.2018 r.
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