REGULAMIN konferencji PROLAKTYNA 2018
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Prolaktyny 2018, zwanej dalej „Konferencją” jest Fundacja Promocji

Karmienia

Piersią

Adres:

Ul.

Częstochowska

20/17,

Warszawa

KRS:

0000582727

NIP:7010516246 Regon: 362863485

2. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która zarejestrowała się w formularzu na stronie:
prolaktyna@fpkp.pl i wniosła wymaganą opłatę konferencyjną oraz otrzymała potwierdzenie
udziału w wydarzeniu.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników
II. MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

1. Miejsce konferencji: CENTRUM KONFERENCYJNE IBIB PAN Instytut Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
2. termin konferencji 14 kwietnia 2018 roku w godz. 8-19

III. WARUNKI UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest

a) rejestracja w formularzu Google pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepqZ4nd04cb08Vlompnw_Jq7MfuUb6ZQRLNZ

eZ8Uptp3SAdA/viewform i wniesienie wymaganej opłaty konferencyjnej oraz otrzymanie
potwierdzenia udziału w wydarzeniu.

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji

a) Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze
pisemnego oświadczenia, przesłanego emailem na adres: prolaktyna@fpkp.pl zgodnie z pkt.
V Regulaminu

b) zwroty realizowane są zgodnie z pkt. V Regulaminu
c) Rejestracja na Konferencję jest imienna i odstąpienie miejscówki może mieć miejsce

jedynie po uprzednim powiadomieniu organizatora mailowo na adres: prolaktyna@fpkp.pl
ale nie później niż do dnia 12 kwietnia 2018 roku.

d) Wszelkie zmiany są koordynowane przez biuro organizatora wydarzenia (kontakt do
organizatora w sprawie zwrotu/wymiany wejściówki: prolaktyna@fpkp.pl).
IV. ZASADY KONFERENCJI

1. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w

dniu, w którym odbywa się Konferencja, ma także prawo do zmian lokalizacji, rozkładu
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czasowego i kolejności wystąpień.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn wyższych. W
takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się bez ponoszenia
kosztów przez Uczestników.

3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów dodatkowych (w tym m.in. podróży, noclegu)
poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

4. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby
towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z
Konferencją.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących,
które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.

Uczestnik

zobowiązuje

przeciwpożarowych,

jak

się

również

przedstawiciela Organizatora.

do

przestrzegania

instrukcji

oraz

zasad

poleceń

bezpieczeństwa,

w

tym

organizacyjno-technicznych

7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy

udziału w Konferencji w chwili wyczerpania miejsc lub liczby wejściówek on-line

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz
dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

10. Konferencja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, a w ramach wejściówki w
przedsprzedaży oraz normalnej i zniżkowej uczestnik może być obecny z jednym dzieckiem,
które do dnia 14 kwietnia 2018 roku nie ukończyło 3 roku życia. .

11. Należy zarejestrować oddzielnie dziecko, które przed 14 kwietnia 2018 ukończyło 3 lata oraz
każde drugie i kolejne dziecko poniżej 3 roku życia, które będzie towarzyszyć, a następnie
opłacić wejściówkę zgodnie z cennikiem

12. Za bezpieczeństwo dzieci, które uczestniczą w Konferencji odpowiedzialność ponoszą
rodzice

13. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia spowodowane przez dzieci.

14. W konferencji udział mogą brać matki karmiące piersią i przebywać na sali wykładowej z
dzieckiem pod warunkiem nie zakłócania przebiegu wykładów.

15. Organizator ma prawo poprosić o opuszczenie Sali osobę z dzieckiem, które zakłóca
przebieg konferencji, a uczestnik ma obowiązek opuścić salę.
16.

zabronione

jest

podczas

konferencji

prowadzenie

przez

Uczestnika

działalności

marketingowej, reklamowej i sprzedażowej
V.UDZIAŁ ONLINE

1. Możliwy jest udział w konferencji poprzez streaming online.
2.Warunkiem udziału online jest

zgłoszenie przez

formularz

Google pod

adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepqZ4nd04cb08Vlompnw_Jq7MfuUb6ZQRLNZ

eZ8Uptp3SAdA/viewform i wniesienie wymaganej opłaty konferencyjnej oraz otrzymanie
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potwierdzenia udziału w wydarzeniu

3. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do
odbioru streamingu (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki, lub słuchawki i sprzęt
komputerowy).

4. Zabronione jest udostępnianie danych do logowania do usługi streamingu osobom
niezarejestrowanym

5. Żeby wziąć udział w streamingu online uczestnik musi posiadać dostęp do Internetu oraz
komputer.

6. Organizator wyśle na podany w rejestracji adres email dane do logowania na platformę,
na której uczestnik będzie mógł wziąć udział w wydarzeniu online
7. Dane do logowania będą dostępne od dnia 10 kwietnia 2018.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez uczestnika adres email

9. Uczestnik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła i loginu rejestracyjnego, dlatego
jeżeli uczestnik będzie korzystać z komputerów dostępnych publicznie np. w bibliotece czy

kafejce należy pamiętać o bezpiecznym logowaniu i każdorazowym wylogowaniu się z
systemu online streaming.

VI. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:

a) Przedsprzedaż: 190 zł - cena brutto (do 28 lutego 2018 roku lub do wyczerpania się
miejsc)

b) Wejściówka normalna: 250 zł cena brutto (od 1 marca do 12 kwietnia 2018 lub do
wyczerpania się miejsc)

c) Wejściówka zniżkowa: dla IBCLC, CDL raz PKP i wolontariuszy Fundacji Promocji
Karmienia Piersią 200 zł cena brutto (od 1 marca do 12 kwietnia 2018 lub do
wyczerpania się miejsc)

d) Live streaming – przedsprzedaż 165 zł cena brutto - (do 28 lutego 2018 roku lub do
wyczerpania się miejsc)

e) Live streaming 180 zł cena brutto (od 1 marca do 12 kwietnia 2018 lub do wyczerpania
się miejsc)

f) Dziecko pow. 3 roku życia oraz drugie i każde kolejne dziecko poniżej 3 toku życia 50 zł cena
brutto - do wyczerpania się miejsc

g) Nie ma możliwości zakupienia biletów w dniu wydarzenia
2.Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.

3. Uczestnik otrzyma na życzenie fakturę i Certyfikat Uczestnictwa w dniu Konferencji.

4. W przypadku, gdy otrzymanie faktury jest warunkiem niezbędnym do dokonania wpłaty za
udział w Konferencji, uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wystąpienia mailowo na
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adres prolaktyna@fpkp.pl do Organizatora Konferencji o przesłanie faktury proforma

5. Warunkiem potwierdzenia udziału w Konferencji jest dokonanie płatności w terminie
siedmiu dni kalendarzowych od daty otrzymania maila z rezerwacją wejściówki i otrzymanie
potwierdzenia udziału mailowo

6. Uczestnik może zwrócić bilet do 01 kwietnia 2017 roku. Po tym terminie zwroty wiążą się z
opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości wejściówki.

7. Uczestnik, który zakupił wejściówkę online może zrezygnować z udziału do dnia wysłania

przez organizatora danych do logowania tj. do 10 kwietnia 2018 roku oraz otrzymuje zwrot
opłaty w wysokości ceny wejściówki.

8. Uczestnik może zmienić udział w konferencji na rzecz udziału w streamingu online do dnia
10 kwietnia 2018 roku. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot różnicy w cenie między

wejściówką zakupioną, a ceną udziału w streamingu, która obowiązuje w dniach: 1 marca
2018 – 1o kwietnia 2018

9. Wszystkie zwroty pieniędzy są realizowane na konto, z którego została dokonana opłata,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia wniosku
o zwrot wejściówki
VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres

siedziby Organizatora lub Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji lub
Warsztatów.

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich
otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Konferencji rozpatrywane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Konferencji
spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność

Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez
Uczestnika za udział w Konferencji, o ile kwota ta została już wpłacona. Organizator nie
pokrywa opłaconych przez uczestnika kosztów dojazdu ani noclegów

4.Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji Karmienia Piersią Adres: Ul.
Częstochowska 20/17, Warszawa KRS: 0000582727 NIP:7010516246 Regon: 362863485

5. Rejestracja na konferencję jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie

