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Regulamin I Konferencji EDP  
Eksperci dla Przyszłości, Konferencja dla Liderów Oświaty 

 
I. 

Postanowienia ogólne 
 

1. I Konferencja „Eksperci dla Przyszłości, Konferencja dla Liderów Oświaty” zwana w 
dalszej części Regulaminu Konferencją EDP, odbędzie się 25-26 października 2018 roku 
w Białowieży, w hotelu Białowieskim (zwanym w dalszej części  Obiektem). 

2. Organizatorem Konferencji EDP jest Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania, ul. 
Nowogrodzka 56/7, 00 - 695 Warszawa, NIP 524-27-22-596, tel. + 48 22 621 90 11, e-
mail: biuro@humanites.pl, zwana w dalszej części Organizatorem.  

3. Współorganizatorami Konferencji EDP są: 
a. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4 , 15-016 Białystok, 

tel.(85) 7329867 email: cen@cen.bialystok.pl, 
b. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Antoniuk Fabryczny 

1, 15-762 Białystok, Tel.: 85 688 32 73, Email: modm@modm.bialystok.pl 
4. Oficjalny serwis internetowy Konferencji EDP znajduje się pod adresem 

www.humanites.pl/1-konferencja-edp/  
5. Konferencja EDP dedykowana jest dla Liderów Oświaty. 
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Konferencji EDP. 
 

II. 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Warunkiem udziału w Konferencji EDP jest przeprowadzenie rejestracji online oraz 

zakup biletu. Odbywa się to poprzez stronę internetową Konferencji EDP, z której 
nastąpi przekierowanie do formularza rejestracyjnego utworzonego w szablonie google. 

2. W czasie dokonywania rejestracji oraz zakupu biletu w formularzu należy podać 
następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, stanowisko, dane do 
faktury (jeśli dotyczy) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora i upublicznienie wizerunku. 

3. Potwierdzenie rejestracji i faktura zostaną przesłane mailem na adres e-mail podany w 
formularzu.  

4. Po opłaceniu faktury, uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w konferencji na adres 
e-mail podany w formularzu. 

5. Sprzedaż biletów na udział w Konferencji EDP odbywa się do dnia 24.10.2018 r. 
włącznie.  

6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do 
zakończenia sprzedaży biletów w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania 
wolnych miejsc.  

 
III. 

Koszty uczestnictwa i płatności 
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1. Koszt uczestnictwa w Konferencji EDP wraz z noclegiem (i śniadaniem) w pokoju 2-
osobowym w Hotelu Białowieskim wynosi – 880,00 zł brutto.  
Koszt ten obejmuje: udział w Konferencji  EDP wraz z uroczystą kolacją połączoną z 
koncertem Tercetu Rodzinnego z Makówki, nocleg w pokoju 2-osobowym ze 
śniadaniem, bezpłatne korzystanie z kompleksu basenowego z atrakcjami. 
W formularzu zgłoszeniowym uczestnik może wskazać osobę, z którą chce być w pokoju. 
Jeśli tego nie zrobi, do pokoju zostanie przydzielony inny uczestnik tej samej płci. 

2. Koszt uczestnictwa w Konferencji EDP bez noclegu wynosi –770,00 zł brutto. 
Koszt ten obejmuje: udział w Konferencji wraz z uroczystą kolacją połączoną z 
koncertem Tercetu Rodzinnego z Makówki 

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy 
oraz wysłania jej, bądź linku do jej pobrania na adres e-mail wskazany w formularzu.  

 
IV. 

Rezygnacja z uczestnictwa 
 

1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji EDP może nastąpić wyłącznie w drodze 
oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres 
Organizatora, o którym mowa w ust. I.2. niniejszego Regulaminu.  

2. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta Uczestnik może 
zrezygnować z udziału w Konferencji EDP bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty 
rejestracji i zakupu biletu.  

3. Organizator, w przypadku dokonania rezygnacji na warunkach określonych w ust. IV.2. 
niniejszego Regulaminu zwraca uczestnikowi całość zapłaconej kwoty. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji EDP, w terminie późniejszym 
niż 14 dni od daty rejestracji i zakupu biletu, zwrot wpłaconej kwoty następuje na 
poniższych warunkach (decyduje data wpływu rezygnacji, o której mowa w ust. IV.1. 
niniejszego Regulaminu):  

a) rezygnacja złożona w terminie do 1 października 2018 r. – zwrot pełnej opłaty,  
b) rezygnacja złożona w terminie do 15 października 2018 r. –zwrot 50 % opłaty,  
c) rezygnacja złożona w terminie po 20 października 2018 r.–Uczestnikowi nie 

przysługuje prawo zwrotu opłaty.  
5. Uczestnik w każdej chwili może wyznaczyć na swoje miejsce innego Uczestnika 

przesyłając informację droga elektroniczną na adres Organizatora wskazany w ust. I.2. 
niniejszego Regulaminu. 

 
V. 

Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres 
Organizatora, o którym mowa w ust. I.2. niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni od 
dnia zakończenia Konferencji EDP.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich 
otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres 
wskazany przez reklamującego. 

 
VI. 
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Organizacja i bezpieczeństwo 
 

1. Uczestnik Konferencji EDP jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie Obiektu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników Konferencji EDP, które 
zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.  

3. Uczestnik Konferencji EDP ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane 
przez siebie zniszczenia i szkody w trakcie trwania Konferencji.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi będące 
następstwem działań siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź 
połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Organizatora, które zasadniczo 
utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora, a których 
Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie 
z dochowaniem należytej staranności.  

 
VII. 

Oświadczenie i zgody 
1. Uczestnik kupując bilet jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i 

wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1191)  na potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z Konferencji EDP 
i przetwarzanie tej danej osobowej dla celów działań promocyjno‐informacyjnych 
związanych z działalnością Organizatora.  

2. Uczestnik kupując bilet jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych, podanych przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym,  dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji Konferencji EDP. 

3. Uczestnik Konferencji EDP oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu 
zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.  

4. Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji EDP jest potwierdzeniem zapoznania się 
i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.  

 
VIII. 

Ochrona danych osobowych obowiązek informacyjny 
 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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) (zwanym dalej 
RODO), informujemy Państwa, jako Uczestników Konferencji EDP, że:  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji EDP jest Fundacja 

Humanites- Sztuka Wychowania, ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa 

2. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest: Zofia 

Dzik, e-mail zofia.dzik@humanites.pl 

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody 

osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie ich w poniższych celach: 
1)  organizacyjnym (w tym dotyczącym realizacji płatności) w związku z realizacją  Konferencji 

EDP przez Fundację Humanites-Sztuka Wychowania, 
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2)  promocyjno – informacyjnym Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania w związku z dalszym 

wykorzystywaniem materiałów utrwalonych w formie fotografii i filmów promocyjnych w 

trakcie Konferencji EDP, w szczególności w formie zdjęć i filmów publikowanych w sieci oraz 

materiałów drukowanych promujących działania Organizatora. 

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione lub powierzone do przetwarzania również 

współorganizatorom Konferencji EDP: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Miejski 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku  oraz Hotelowi Białowieskiemu w Białowieży 

( w celu rezerwacji noclegów dla uczestników) i nie będą udostępniane innym podmiotom, z 

wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 

5.  Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Lichtenstein i Islandię), do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konferencji EDP.  

7. Dane będą przetwarzane, w tym przechowywane,  do momentu odwołania zgody.  

8. Uczestnik Konferencji EDP ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a 

także prawo do przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym 

w art. 20 RODO) . W celu realizacji praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy 

kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem wskazanym w pkt 2 

powyżej. 

9. Uczestnik Konferencji EDP ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na 

podstawie zgody do momentu jej wycofania.  

10. Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

11. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

IX. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator ustala program Konferencji EDP oraz ma prawo dokonywania w nim zmian 
także w dniu, w którym odbywa się Konferencja EDP, w tym ma prawo do zmian 
rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji EDP z 
istotnych przyczyn. W przypadku odwołania Konferencji Organizator dokona zwrotu 
całości opłaty wniesionej przez Uczestnika w terminie do 14 dni od dnia 
poinformowania o odwołaniu Konferencji EDP.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji EDP będą w 
pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej.  

4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej 

Konferencji.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w 

życie z dniem opublikowania zaktualizowanej treści Regulaminu na stronie internetowej 
Konferencji EDP. 


