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REGULAMIN 

 

 II Krakowskiej Konferencji Ludzie Motyle 

22.11.2019r (piątek), godz. 9.00-16.00 

Dwór Czeczów, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 36, 30-898 Kraków 
 
 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem II Krakowskiej Konferencji „Ludzie Motyle” jest: Fundacja Geriatrics zarejestrowana pod 

numerem KRS  0000705489 zwana dalej Organizatorem. 

2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności osoba w późnej 

dorosłości, specjalista pracujący z osobami starszymi, student, doktorant, pracownik naukowy, 

przedstawiciel firmy, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu 

Uczestnictwa punkt 1. 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na II Krakowską 

Konferencję „Ludzie Motyle” i obowiązują wszystkich  Uczestników. 

4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami. 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika II Krakowskiej Konferencji „Ludzie Motyle” jest spełnienie 

łącznie poniższych postanowień: 

a) Rejestracja telefoniczna (tel. 798921638) lub e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl 

b) Otrzymanie od organizatora telefonicznie lub e-mail potwierdzenia rejestracji 

2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu: 

a) udział bierny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1, w ramach 

udziału biernego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety 

konferencyjne. Uczestnikiem biernym jest również osoba zarejestrowana na Konferencję będąca 

współautorem wystąpienia, ale nie prezentująca zgłoszonej  pracy; 

b) udział czynny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1,  

uczestnik czynny ma możliwość wygłoszenia zgłoszonych prac w formie wystąpienia ustnego, 

w ramach udziału  czynnego  przysługuje  mu  certyfikat  uczestnictwa  w wydarzeniu,  materiały 

i gadżety konferencyjne.



 

2  

 

3. Prace zgłoszone na Konferencje mogą mieć maksymalnie trzech autorów, z czego co najmniej jeden 

z nich jest zobligowany do jej wygłoszenia w czasie Konferencji. Istnieje możliwość odstępstwa od 

ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą mailową na 

adres: e.zytynskachwast@interia.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Organizatora. 

Uczestnik jest zobowiązany do terminowej rejestracji tematu wystąpienia, terminowego naniesienia 

ewentualnych  poprawek  oraz   zmian   w  pracy.    Pełne  zgłoszenie   następuje  po   otrzymaniu   maila  

z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu tematu.  

Wszyscy uczestnicy mają możliwość publikacji prac w formie artykułu w książce konferencyjnej, pt. II 

Krakowska Konferencja „Ludzie Motyle”, po spełnieniu wymagań co do struktury, złożeniu pisemnego 

oświadczenia przez autora dot. przyjęcie do druku tekstu w książce konferencyjnej, pt. II Krakowska 

Konferencja „Ludzie Motyle” i przesłaniu na adres: e.zytynskachwast@interia.pl w terminie do 

15.09.2019r swojego artykułu. 

      
 

III ZASADY KONFERENCJI 

1. Termin rejestracji telefoniczny lub e-mail na Konferencję upływa 10 listopada 2019 roku. Po tym terminie 

rejestracja będzie niemożliwa, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji. 

2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje osobom w późnej dorosłości, specjalistom pracującym z 

osobami starszymi, studentom, doktorantom, pracownikom naukowym, innym zainteresowanym 

podmiotom oraz osobom fizycznym. 

3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym 

odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. 

4. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie 

wystąpienia ustnego oraz nieprzyjęcia zaproponowanego tematu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

6. Uczestnik ponosi pełną  odpowiedzialność  za  dokonane przez siebie zniszczenia   na   terenie obiektów, 

w których prowadzone są działania związane z Konferencją. 

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego, 

w tym za m.in. nazwę/logo, roll-up'y, prezentacje, materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną 

odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji przez niego 

lub delegowane przez niego osoby. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji 

oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora. 

mailto:e.zytynskachwast@interia.pl
mailto:e.zytynskachwast@interia.pl
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IV PŁATNOŚCI 
      1.Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.  

      2. Publikacja  artykułu w książce konferencyjnej jest bezpłatna. 

 

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI 

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie 

stosownej informacji na adres e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl 

VI WIZERUNEK 

 
1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Fundację 

Geriatrics dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością Fundacji 

Geriatrics. 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, 

w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę 

w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. 

3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również 

o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 2. 

 

 
VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyraża zgodę na  

otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez Fundację Geriatrics. 

2. Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub usunięcie swoich 

danych osobowych z bazy Fundacji Geriatrics poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości e-mail na 

dowolny adres mailowy należący do podmiotu, w szczególności biuro@fundacjageriatrics.pl. 

mailto:biuro@fundacjageriatrics.pl.

