
REGULAMIN 

XI Forum Klubów Młodego Odkrywcy 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia XI Forum (zwanego dalej „Forum”) 

Klubów Młodego Odkrywcy, zarejestrowanych na stronie: kmo.org.pl (zwanych dalej „KMO”), 
którego organizatorem jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00- 
390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 
przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06 (zwane dalej „Organizatorem”). 

2. Forum odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Organizatora, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w 
dniach 18-19 listopada 2022 r. 

3. Program Forum opublikowany jest na stronie www.kopernik.org.pl/wydarzenia/forum-kmo. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego modyfikacji. 

 

§ 2 
Uczestnicy Forum i warunki uczestnictwa 

 
1. Uczestnikami Forum (zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami”, a każdy osobno „Uczestnikiem”) 

mogą być tylko osoby pełnoletnie, jednocześnie spełniające wszystkie wskazane poniżej warunki: 

1) posiadające status 

1. przedstawiciela instytucji partnerskich KMO opublikowanych na stronie 
https://www.kmo.org.pl/pl/partnerzy 

lub 

2. opiekuna KMO, przy czym klub, którego dana osoba jest opiekunem, został 
zarejestrowany w serwisie internetowym KMO pod adresem www.kmo.org.pl 

2) zarejestrowane na Forum poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (dalej „Zgłoszenie”) 
opublikowanej na stronie www.kopernik.org.pl/wydarzenia/forum-kmo. Termin zamknięcia 
rejestracji na Forum znajduje się na tej samej stronie. Warunkiem prawidłowego wypełnienia 
ankiety jest zaznaczanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. W terminie podanym na stronie www.kopernik.org.pl/wydarzenia/forum-kmo Organizator prześle 
pod adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), wiadomość o 
zakwalifikowaniu się do udziału w Forum i formularz do zapisu na warsztaty. W terminie wskazanym w 
wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojego  
uczestnictwa  według  instrukcji   w  wiadomości.  W  przypadku  braku  potwierdzenia  we wskazanym 
terminie, na miejsce Uczestnika zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

3. Wypełnienie i wysłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa następuje z chwilą wypełnienia Formularza na stronie Organizatora. 
Potwierdzenie tego faktu nastąpi poprzez zamieszczenie komunikatu przez Organizatora. 

5. Udział w Forum jest bezpłatny. 

6. Liczba miejsc na Forum i na poszczególnych warsztatach jest określona. O zakwalifikowaniu się na 
Forum i warsztaty decyduje kolejność otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. Z 
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zastrzeżeniem zapisów zdania poprzedniego, pierwszeństwo w uczestnictwie w Forum będą miały 
następujące kategorie Uczestników, w liczbie maksymalnej określonej poniżej: 

1) opiekunowie KMO, którzy założyli klub nie wcześniej niż 1 września 2020 roku, – 40 osób, 

2) osoby zaproszone do współtworzenia i prowadzenia formatów w trakcie konferencji – 20 osób, 

3) opiekunowie, koordynatorzy regionalni i przedstawiciele instytucji zainteresowani współpracą w 
programie KMO z zagranicy – 15 osób. 

4) Partnerzy Regionalni Programu KMO – 30 osób 

5) biorące udział w konkursie “Mistrzowie KMO” – 15 osób 

6) opiekunowie KMO działający przy lokalnych minicenrach nauki SOWA – 30 osób 

7. W każdym z Warsztatów może wziąć udział nie więcej niż 25 Uczestników. Maksymalna liczba 
uczestników może się różnić w zależności od Warsztatów. 

8. Uczestnicy Forum są zobowiązani do: 

1) przestrzegania Regulaminu zwiedzania Centrum Nauki Kopernik zamieszczonego na stronie 
internetowej Organizatora pod adresem www.kopernik.org.pl oraz dostępnego w siedzibie 
Organizatora, 

2) stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora; 

3) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności do 
przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

9. Organizator informuje, że będzie prowadził rejestrację przebiegu Forum oraz utrwalał jego przebieg 
techniką audiowizualną i fotograficzną. 

10. Uczestnicy są uprawnieni do rezygnacji z udziału w Forum w terminie podanym na stronie 
www.kopernik.org.pl/wydarzenia/forum-kmo. Rezygnacji można dokonać poprzez przesłanie 
wiadomości na adres e-mail forumkmo@kopernik.org.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 
po terminie, lub w przypadku, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Forum nie informując o tym 
fakcie Organizatora, przy rejestracjach na kolejne wydarzenia związane z KMO organizowane 
przez Organizatora w okresie jednego roku od zakończenia Forum. Uczestnik taki będzie 
rejestrowany na ostatnim miejscu listy rezerwowej na następne wydarzenie. 

 

§ 3 
Dane osobowe 

1. Warunkiem udziału w Forum jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych w 
Zgłoszeniu danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym 
momencie zgody na przetwarzanie jego danych w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora 
lub drogą elektroniczną na adres e-mail kmo@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

2. 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 Forum. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo żądania   
ich   sprostowania,   usunięcia   lub   ograniczenia   przetwarzania,   a   także   prawo   do przenoszenia 
danych. Z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda 
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Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. Dodatkowo uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. 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 
pod adres e-mail kmo@kopernik.org.pl. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji Forum, w tym umieszczenia w 
materiałach produkowanych na potrzeby organizacji Forum. Dane będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, dane mogą być także powierzane 
podmiotom   świadczącym   usługi   na   rzecz   CNK.   Dane   mogą   być   udostępniane   Polsko- 
Amerykańskiej Fundacji Wolności (1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, USA) oraz 
przedstawicielstwu w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (ul. Królowej Marysieńki 48, 02-
954 Warszawa). 

6. Decyzje związane z przetwarzaniem podanych w Zgłoszeniu danych nie są podejmowane w 
sposób zautomatyzowany. 

7. Dane Uczestnika przetwarzane będą do dnia 28 lutego 2023 r. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 
Uczestnika. 

 

§ 4 
Pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia 

 
1. Uczestnikom zamieszkałym poza obszarem m. st. Warszawy i korzystającym z noclegu, 

Organizator zapewnia: 

1) 1 (jeden) nocleg z 18 na 19 listopada 2022 r.; 

2) całodzienne przerwy kawowe, kolację w piątek, hotelowe śniadanie w sobotę i dwa obiady 
wegetariańskie 

oraz 

2. Uczestnikom niekorzystającym z noclegu, Organizator zapewnia: 

1) całodzienne przerwy kawowe, dwa obiady oraz kolację w piątek 

3. Organizator zastrzega, że nie pokrywa kosztów dojazdu na Konferencję ani kosztów powrotu. 
 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej    www.kopernik.org.pl,  a  także  w  siedzibie 

Organizatora. 

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami 
niezależnymi od Organizatora, za uprzednim niezwłocznym powiadomieniem Uczestników. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie lub 
skrócenie Forum z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza 
kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może 
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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. 

5. Wszelkie spory związane z Forum będą rozstrzygane przez sąd właściwy na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

 
 


