
REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ

FUNDACJI POMOC AUTYZM

„Zrozumieć zachowania trudne u dzieci i młodzieży – geneza, dobra

praktyka, wskazówki terapeutyczne”

organizowanej 1 kwietnia 2023 roku.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konferencji szkoleniowej „Zrozumieć zachowania trudne u dzieci

i młodzieży– geneza, dobra praktyka, wskazówki terapeutyczne”, która odbędzie się

1 kwietnia 2023 roku, jest „Fundacja Pomoc Autyzm” z siedzibą w Warszawie przy ul.

Namysłowskiej 2a/64, 03-454 Warszawa, KRS 0000609601.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania

go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia rekrutacji do

odwołania. Wszelkich informacji, dotyczących organizacji konferencji, w tym programu,

należy szukać na stronie: www.pomocautyzm.org
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II REJESTRACJA

1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego

on-line najpóźniej do dnia 28 marca 2023 r., oraz dokonanie - przed konferencją - wpłaty

należności na rachunek Organizatora.

2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat potwierdzający przesłany

drogą mailową. Sprawdzić należy również folder SPAM.

3. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej

w formie pisemnej bądź e-mailowej nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym

terminem konferencji.

4. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona

pełna wpłacona kwota.

5. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania całkowitej wpłaty należności

na rachunek Organizatora (a nie kolejność zgłoszeń).

III PŁATNOŚĆ

1. Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty

zapisu,  na numer rachunku bankowego Organizatora:
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70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

Adres do przelewów: „Fundacja Pomoc Autyzm”, ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa

z dopiskiem w tytule przelewu: Data konferencji (np. 22-23.04.2023) oraz podaniem imienia

i nazwiska uczestnika.

Płatności można również dokonać przez system PayU - link do płatności będzie podany w

mailu potwierdzającym zapis na konferencję. Jednak w przypadku zwrotu opłaty za

konferencję wykonanej przez system PAYu pomniejszony o 2% - prowizja dla pośrednika -

PAYu

2. Niedokonanie płatności w ciągu 3 dni od daty wysłania formularza skutkuje

automatycznym anulowaniem zgłoszenia.

3. Potwierdzenie wpłaty powinno dotrzeć w ciągu 24h na adres e-mail podany przez

uczestnika w trakcie logowania. Brak potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu

problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO

FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK KONFERENCJI.

Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres email:

szkolenia@pomocautyzm.org

4. Istnieje możliwość płatności odroczonej, informacja ta musi zostać wysłana do

organizatora drogą mailową lub zgłoszenie chęci otrzymania faktury w dziale UWAGI przy

rejestracji
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5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i organizacji

konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych

informacji w tym zakresie. W szczególności Organizator zastrzega sobie:

a) prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

6. Organizator zastrzega sobie także prawo odwołania konferencji lub zmiany jej terminu.

7. W przypadku odwołania konferencji przez Organizatora opłata za udział w konferencji

podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowych danych do dokonania

zwrotu.

8. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne

9. Opłata konferencyjna nie obejmuje ubezpieczenia.

10. Organizator przewiduje zniżkę w opłacie za udział w konferencji dla grup

zorganizowanych - grupa równa lub większa niż 10 osób

11. Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

159 zł do dnia 28.02.2023

199 zł do dnia 10.03.2023

239 zł do dnia konferencji

12. Nie ma możliwości dokonywania opłat w ratach.
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13. Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej

i przesłał ją na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

14. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu

zgłoszeniowym.

15. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika z jednej instytucji /firmy istnieje

możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat

konferencyjnych jednego uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak

korespondencji e-mailowej z Organizatorem konferencji z podaniem pełnych danych

instytucji/ firm (nazwa, adres, NIP).

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych

w celu realizacji i obsługi jego udziału w konferencji. Administratorem danych osobowych

w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2014 poz. 1182 ) jest organizator konferencji – „Fundacja Pomoc Autyzm”, Namysłowska

2a/64, 03-454 Warszawa

2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane

żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji konferencji.
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3. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich

danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia

każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie

z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie

danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konferencji.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niepoprawne wpisanie danych przez uczestnika,

b) brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności uniemożliwiające

dokonanie rejestracji w terminie bądź udział w konferencji gdyż ta ma formułę zdalną

(online).

VI OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Materiały konferencyjne zostały opracowane przez prelegentów i są objęte prawami

autorskim, co oznacza, że nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody osoby będącej

właścicielem praw autorskich. Materiały te nie mogą być używane w powiązaniu

z produktami lub usługami uczestnika bądź osób trzecich w sposób, który może wprowadzić
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potencjalnych klientów właściciela praw autorskich w błąd lub w inny sposób

mu zaszkodzić.

2. Zabronione jest nagrywanie konferencji, kopiowanie materiałów konferencyjnych, a także

udostępnianie takich nagrań, materiałów, rozpowszechnianie ich i czerpanie z nich korzyści.

Za naruszenie tego zakazu odpowiada uczestnik konferencji, który dopuścił się naruszeń.

3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać

odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych

oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących

konferencji.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zaświadczenia wystawione przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego

FUNDACJA POMOC AUTYZM, potwierdzające udział uczestnika w konferencji będą

wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu

zgłoszeniowym i zawierać będą dane, jakie uczestnik zawarł w formularzu

–   do samodzielnego wydruku – w terminie do 14 dni po zakończeniu konferencji.

2. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne

z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja Pomoc

Autyzm ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa, adres e-mail:

szkolenia@pomocautyzm.org
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