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REGULAMIN KONFERENCJI Wiosenna Szkoła EWD 2016 

 

1. Organizatorem ogólnopolskiej Konferencji Wiosenna Szkoła EWD 2016 organizowanej w dniach 7 i 8 
kwietnia 2016 r. zwanej dalej Konferencją jest Centrum Doskonalenia PCG przy PCG Polska Sp. z o. o. 
z siedzibą w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17, NIP: 527-261-41-38, REGON: 142095602, KRS: 0000340695, 
zwana dalej Organizatorem. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.pcgpolska.pl/ewd oraz dokonanie płatności 
za uczestnictwo.  

3. Po dokonaniu rejestracji przez Uczestnika, Organizator prześle drogą e-mailową informację 
potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, zawierającą kwotę do wpłaty na konto Organizatora: 

PCG Polska Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 17,  

90-344 Łódź 

Nr rachunku bankowego: 68 1140 1010 0000 5293 5500 1007  

4. Udział w Konferencji podlega jednorazowej opłacie w kwocie zależnej od liczby osób zgłaszanych 
z jednej instytucji oraz od terminu nadesłania zgłoszenia do Organizatora: 

a. Koszt udziału jednej osoby zgłoszonej przed 12 lutym 2016 r. wynosi 649 zł  

b. Koszt udziału jednej osoby zgłoszonej po 12 lutym 2016 r. wynosi 699 zł 

c. Koszt udziału każdej z dwóch lub więcej osób zgłoszonych z jednej instytucji przed 12 lutym 
2016 r. wynosi 599 zł 

d. Koszt udziału każdej z dwóch lub więcej osób zgłoszonych z jednej instytucji po 12 lutym 2016 
r. wynosi 649 zł 

5. Wpłat należności za udział w Konferencji należy dokonywać przelewem lub przekazem pocztowym 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na Konferencję. Jeśli w tym 
terminie nie zostanie dokonana płatność, wówczas następuje anulacja zgłoszenia, chyba, że Uczestnik 
i Organizator ustalą inaczej. W tytule przelewu prosimy zamieścić nazwę Konferencji oraz imię 
i nazwisko Uczestnika, a w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Uczestnika – nazwę Instytucji. 
Organizator nie przyjmuje wpłat gotówkowych. 

6. Faktura VAT zostanie wystawiona najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca, w którym wpłynęła 
płatność za Konferencję. Faktura może zostać wystawiona w formie elektronicznej, pod warunkiem, że 
taka preferencja zostanie zaznaczona w formularzu zgłoszeniowym. W pozostałych przypadkach faktura 
będzie wysłana w formie papierowej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Faktura VAT 
będzie wystawiona na dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym.  

7. Opłata za udział w Konferencji zawiera: 

a. Udział w wykładzie  

b. Udział w wybranym przez Uczestnika 10 godzinnym kursie  

c. 2-godzinne konsultacje z ekspertami w trakcie trwania Konferencji 

d. Materiały szkoleniowe 

e. Nocleg w pokoju dwuosobowym 

f. Wyżywienie podczas obu dni Konferencji. 

http://www.pcgpolska.pl/ewd
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8. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wskazuje poziom umiejętności związanych ze znajomością 

metody edukacyjnej wartości dodanej. Uczestnik może każdorazowo dokonać zmiany w tym zakresie 
poprzez zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe. 

9. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik określa warunki noclegowe w zakresie preferencji dotyczące 
współlokatora. Uczestnik może dokonać zmiany w tym zakresie poprzez zgłoszenie telefoniczne lub  
e-mailowe. 

10. Rekrutacja na 10 godzinny kurs odbywa się poprzez formularz rejestracyjny, gdzie Uczestnik wskazuje 
typ placówki oraz temat interesującego go kursu. Uruchomienie kursu będzie uzależnione od liczby 
zgłoszeń. Uruchomione zostaną kursy, które zbiorą najwięcej zgłoszeń. Uczestnik może każdorazowo 
dokonać zmiany w tym zakresie poprzez zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe. 

11. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji, w tym przypadku Organizator, w ciągu 21 dni 
od momentu otrzymania rezygnacji, zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 50% kosztu udziału, jeśli 
rezygnacja została zgłoszona Organizatorowi do 7 marca 2016 roku. 

12. W przypadku rezygnacji zgłoszonej Organizatorowi po 7 marca 2016 roku zastrzega on sobie prawo do 
zachowania opłaty za Konferencję w pełnej kwocie. Przy czym Uczestnik ma prawo wydelegować na 
swoje miejsce inną osobę, o czym jednak musi poinformować Organizatora wysyłając e-mail na adres 
ewd@pcgpolska.pl do 31 marca 2016 roku. 

13. Rezygnacja musi być zgłoszona Organizatorowi w formie wiadomości e-mail na adres ewd@pcgpolska.pl 
pod rygorem nieważności. Wiadomość powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika oraz 
stwierdzenie chęci rezygnacji z udziału w Konferencji. 

14. Potwierdzenie udziału w konferencji nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej po dokonaniu 
płatności.  

15. Najpóźniej w ciągu 7 dni przed terminem rozpoczęcia Konferencji Organizator prześle, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, do zarejestrowanych uczestników szczegółowe informacje 
organizacyjne dotyczące wydarzenia. 

16. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w pierwszym i drugim dniu konferencji. Uczestnictwo 
w konferencji potwierdza podpisem na liście obecności. 

17. Organizator zapewnia nocleg z 7 na 8 kwietnia 2016 r. wszystkim zgłoszonym uczestnikom konferencji. 
Organizator pokrywa koszty noclegu oraz wyżywienia, jak również dokonuje rezerwacji pokoju. 

18. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności. 

19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno 
na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak 
również w miejscach zakwaterowania. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika za 
wszelkie wyrządzone przez niego szkody. 

20. Uczestnicy są odpowiedzialni za pokrycie należności za dodatkowe usługi świadczone im indywidualnie, 
w ramach usług hotelowych. W przypadku nieuregulowania rachunku za dodatkowe usługi w recepcji 
hotelu, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia za nie Uczestnika.  

21. Za zgodą Uczestnika wyrażoną w formularzu rejestracyjnym Organizator może filmować Uczestników 
i nagrywać ich głos. Nagrania będą służyły wyłącznie celom promocyjnym wydarzenia. Nagrania nie 
będą udostępniane innym podmiotom w innych celach komercyjnych.   

22. Prezentacje podczas Konferencji mogą być rejestrowane i zamieszczone w sieci Internet w całości lub 
w części., a w szczególności będą wykorzystywane na stronie www.pcgpolska.pl/ewd, na profilach 
firmowych PCG, na Facebooku oraz w serwisie Youtube lub podobnym wykorzystywanym do 
streamingu video z konferencji lub prezentacji audiowizualnych. Z chwilą wyrażenia zgody przez 
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Uczestnika, na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, prawa do korzystania 
i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Konferencji i materiałami zarejestrowanymi, 
w którym prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą na Organizatora  i mogą być 
wykorzystywane w sposób  nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą  na 
wszystkich  polach eksploatacji, a w szczególności takich jak utrwalenie, zwielokrotnienie określoną 
techniką w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, 
wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za 
pomocą Internetu. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i programu Konferencji, o czym poinformuje 
Uczestników na jeden ze sposobów: przez telefon, sms, e-mail lub osobiście. W przypadku zmiany 
terminu lub/i programu Konferencji przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji 
z Konferencji oraz zwrotu opłaty uiszczonej za udział w Konferencji.  

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji bez podania konkretnej przyczyny. W tym 
przypadku niezwłocznie poinformuje o tym Uczestników na jeden ze sposobów: przez telefon, sms,  
e-mail lub osobiście oraz zwróci Uczestnikom koszt udziału w pełnej kwocie w ciągu 21 dni od 
zaistnienia tego faktu. 

25. Uczestnicy konferencji mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu. 

26. Uczestnictwo w konferencji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany 
stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników poprzez przesłanie informacji 
o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na 
stronie internetowej Konferencji. 

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

 


