Załącznik do zarządzenia nr …/2022

REGULAMIN KONFERENCJI POKAZAĆ – PRZEKAZAĆ 2022
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konferencji Pokazać-Przekazać 2022 (dalej „Konferencja”) jest Centrum Nauki
Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 wpisane do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 2/06 (dalej
„Organizator”).
2. Konferencja odbędzie się w Warszawie w siedzibie Organizatora w dniach 26-27 sierpnia 2022 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 (dalej „instytucji”).
4. W Konferencji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie; wyjątek stanową osoby niepełnoletnie
wraz z dorosłym opiekunem zaproszone przez Organizatora. Organizator nie zapewnia opieki dla
tych osób.
§2
Zasady udziału w Konferencji oraz Opłata
1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
1) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej „Formularz”) zamieszczonego na
stronie internetowej Pokazać – Przekazać | Centrum Nauki Kopernik w terminie do 12 sierpnia
2022 r. do godziny 24:00. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji w
przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej
wskazanej powyżej, w terminie do 10 sierpnia 2022 r.,
2) wniesienie opłaty wskazanej w ust. 6 poniżej, przez co należy rozumieć zaksięgowanie
środków na koncie Organizatora,
3) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych
osobowych.
2. Wypełnienie i wysłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
3. Momentem otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest moment zapisu wypełnionego
Formularza w systemie informatycznym Organizatora, co zostanie potwierdzone stosownym
komunikatem.
4. Osoba, która prawidłowo i w terminie dokonała rejestracji za pomocą Formularza otrzyma
wiadomość zwrotną od 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
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wpłacić opłatę konferencyjną. W związku z ograniczoną ilością miejsc, zapisy są zgodnie
z kolejnością zgłoszeń.
5. Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 19 sierpnia 2022 r. na numer konta podany
w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 zd. drugie.
6. Opłata konferencyjna wynosi 200,00 zł netto plus 23% VAT od osoby. Uczestnictwo w wydarzeniu
towarzyszącym - seminarium realizowanym w ramach Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej, jest
bezpłatne.
7. Niewniesienie

opłaty

w

terminie

wskazanym

w

ust.

5

powyżej

jest

jednoznaczne

z rezygnacją z udziału w Konferencji. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do
zaproszenia do udziału w Konferencji osób z listy rezerwowej.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 16 sierpnia 2021 r. opłata podlega
zwrotowi; po tym terminie opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona, z wyłączeniem przypadku,
o którym mowa w ust.14.
9. Organizator uczestnikom Konferencji zapewnia w dniu:
1) 26 sierpnia 2022 r. (piątek) - jeden posiłek - obiad,
2) 27 sierpnia 2022 r. (sobota) jeden posiłek – lunch oraz
poczęstunek podczas przerw kawowych.
10. Organizator zastrzega, że nie zapewnia noclegów i nie pokrywa kosztów noclegów dla uczestników
Konferencji.
11. Organizator zastrzega, że nie pokrywa kosztów dojazdu na Konferencję ani kosztów powrotu.
12. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
13. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora
lub wskazanych przez niego osób.
14. Stosownie do norm prawnych obowiązujących w czasie stanu zagrożenia epidemicznego
Organizator dostosowuje liczbę uczestników Konferencji do aktualnego stanu normatywnego. W
razie nagłej zmiany stanu prawnego w zakresie dopuszczalnej liczby uczestników imprez
Organizator zakwalifikuje, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, ostatnio zarejestrowanych Uczestników
na listę rezerwową, o czym niezwłocznie ich powiadomi.
15. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Centrum Nauki
Kopernik oraz regulaminów laboratoriów fizycznego, biologicznego, chemicznego, robotycznego
oraz

Planetarium

Niebo

Kopernika

dostępnych

na

stronie

www.kopernik.org.pl

i Planetarium | Centrum Nauki Kopernik.
§3
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Konferencji powinny być zgłaszane Organizatorowi w
formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji,
jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
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3. Organizator ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpływu.
§4
Dane osobowe
1. Warunkiem udziału w Konferencji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora
podanych w Formularzu danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, którego dane znajdują się w ust.
1 powyżej.
3. Dane osobowe Uczestnika są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych
w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji, podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla celów udziału w Konferencji, jej
organizacją, przeprowadzeniem i ewaluacją.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do 31 grudnia 2022 r.
6. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich
przetwarzanie. Uczestnik może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych poprzez przesłanie
takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: PP2022@kopernik.org.pl, co nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem
zgody. Ma także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do udziału
Uczestnika w Konferencji.
10. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany.
11. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora
ochrony

danych,

pisząc pod

adres siedziby

CNK

lub

wysyłając

wiadomość

elektroniczną na adres e-mai: PP2022@kopernik.org.pl.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika błędnych danych
osobowych.
§5
Postanowienia końcowe
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1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie lub
skrócenie Konferencji z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę 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, działanie osób trzecich lub władz publicznych.
2. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konferencji rozstrzygać będzie sąd powszechny
miejscowo właściwy dla Organizatora.
3. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/pokazac-przekazac
4. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

zmiany

Regulaminu

z

ważnych

przyczyn,

o czym niezwłocznie poinformuje uczestników Konferencji na stronie internetowej wskazanej
w ust. 3 powyżej.

…………………………..………………………………………
(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik)
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