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Regulamin 
 
Konferencji Popularnonaukowej p.t: „Strach dziecka wielkie oczy ma…”, która odb ędzie si ę 5 
kwietnia 2014 r. w Gda ńsku. 
 
1. Postanowienia ogólne 
 
1.1. Konferencja Popularnonaukowa „Strach dziecka wielkie oczy ma…”, zwana w dalszej części 

Regulaminu Konferencj ą, odbywa się w dniu 5 kwietnia 2014 r. w Gdańskim Parku Naukowo-
Technologicznym, ul. Trzy Lipy 3. 

 
1.2. Organizatorem Konferencji jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz jednostka 
organizacyjna miasta Gdańska - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. Racławickiej 17, we współpracy z Wydawnictwem EneDueRabe S.C. z 
siedzibą w Gdańsku, ul. Grota Roweckiego 6/6 i EduPark z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3. 
 
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w 
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 
 
1.4. W ramach Konferencji  odbędzie się projekcja filmu reż. A. Killi „ Zły Pan” („Sinna Mann”), 
dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, warsztaty psychologiczne dla rodziców oraz 
zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci 3-10r.ż. 
 
1.5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji  znajduje się pod adresem www.raclawicka.gda.pl adres 
e-mail do kontaktów: sekretariat@raclawicka.gda.pl. Telefon: 58 347 89 30.. 
 
2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa 
 
2.1. Warunkiem udziału w konferencji jest: 
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji  za pośrednictwem adresu e-mail: 
sekretariat@raclawicka.gda.pl lub telefonicznie pod nr 58 347 89 30 lub w EduParku ul. Trzy Lipy 3. 
 
2.2. Udział w Konferencji  jest nieodpłatny dla mieszkańców miasta Gdańska. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
2.3. Uczestnikiem Konferencji  jest osoba, która: 
• uczestniczy w projekcji filmu, dyskusji panelowej i zajęciach warsztatowych 
• zgłosiła swoje Uczestnictwo do 5 kwietnia 2014 r. za pośrednictwem adresu e-mail bądź 

telefonicznie 

2.4. Koszty przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

2.5. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji . Rezygnacja Uczestnika z udziału w 
Konferencji winna być dokonana telefonicznie lub w formie pisemnej (elektronicznej). 
 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproszonych gości Konferencji.  
 
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji  w każdym czasie, w przypadku 
zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych 
instytucji, klęska żywiołowa, strajki, warunki atmosferyczne). 
 
 
3. Reklamacje 
 
3.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji  wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 
formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. 
 
3.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia zakończenia Konferencji. 
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3.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 
 
 
4. Postanowienia ko ńcowe 
 
4.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji  będą rozstrzygane 
polubownie lub przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 
  
4.2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego lub rejestracja telefoniczna, oznacza akceptację 
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich 
innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 
 
4.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
4.4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. 
U.2002.101.926 j.t. ze zm.) Organizator i Partnerzy Konferencji  nie przekazują, nie sprzedają i nie 
użyczają zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane 
osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) 
traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy 
Uczestnikiem a Organizatorem oraz Partnerem Konferencji . 
 
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru Uczestników, 
które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  
 
4.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na 
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencj ą. 
 
4.7. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji  jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


