Regulamin konferencji „Siła sportu”
uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszłość

I. Postanowienia ogólne
1. Konferencja skierowana jest do sportowców, ich rodziców, nauczycieli, trenerów oraz działaczy .
2. Konferencja realizowana jest przez Fundację Moniki Pyrek zwana dalej „Organizatorem” lub
„Fundacją”
3. W ramach konferencji odbędą się wykłady i dyskusja.
4. Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie https://fundacjamonikipyrek.pl.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od nich niezależnych.
6. Konferencja odbywa się w trybie stacjonarnym i online. Uczestnik ma prawo wyboru, w jaki
sposób uczestniczy w Konferencji.
7. W konferencji może wziąć udział max. stacjonarnie - 50 uczestników oraz online 250
uczestników
8. Nabór uczestników odbywa się poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie
www.fundacjamonikipyrek.pl lub mailowo na adres marta.arent@fundacjamonikipyrek.pl .
9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na
konferencję pn. „Siła sportu - uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszłość.” i obowiązują
wszystkich Uczestników.
10. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem jest osoba, która:
a. uczestniczy w sesjach wykładowych oraz dyskusji w godzinach określonych w programie
konferencji,
b. zgłosiła swoje uczestnictwo do organizatora,
c. została zakwalifikowana do uczestnictwa przez organizatora konferencji.
2. Uczestnikiem konferencji może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że zgłoszenie zostało
wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego. Ponadto rodzic lub
opiekun prawny potwierdza, że w trakcie udziału w konferencji bierze pełną odpowiedzialność za
uczestnika niepełnoletniego oraz, że uczestnik ten znajduje się pod jego nadzorem.
2. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji.
3. Udział w konferencji jest bezpłatny.
4. Koszt dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

III. Sytuacja epidemiologiczna
1. Organizator oświadcza, że w uzasadnionym przypadku – tj. z uwagi na sytuację sanitarnoepidemiologiczną konferencja może się odbyć tylko i wyłącznie w formie online.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeżeli będzie zmuszony przez Władze
Państwowe.

IV. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów,
uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z
uczestnictwem w konferencji.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników konferencji jest Fundacja Moniki Pyrek
reprezentowane przez Prezesa Zarządu, ul. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin, adres email:
biuro@fundacjamonikipyrek.pl.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować pod adresem email:
biuro@fundacjamonikipyrek.pl.
4. Fundacja przetwarza dane osobowe Uczestników konferencji w celu wykonania konferencji pn.
„Siła sportu - uporządkuj, zaplanuj, zadbaj o swoją przyszłość.”, której jest Pani/Pan Uczestnikiem.
(rejestracja Uczestników konferencji, komunikacja z Uczestnikami w związku z organizacją,
dokumentowanie konferencji) oraz w zakresie wizerunku Uczestnika – na podstawie jego zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą instytucje, którym administrator zobowiązany
jest przekazywać dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne
wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres realizacji celu, w jakim
administrator je pozyskał.
7. W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych Uczestnikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
e. Rozporządzenia.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ewentualne ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji.
10. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również w formie profilowania.
11. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na bezpłatne używanie i rozpowszechnianie jego
wizerunku przez Fundację dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z
działalnością Fundacji
12. 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.
13. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
14. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym
zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników.

