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Regulamin 

 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna” 

p.t. „Psychoterapia pary”, która odbędzie się 7 grudnia 2012 r. w Gdańsku 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna” p.t. 

„Psychoterapia pary”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w 

dniu 7 grudnia 2012 r. na Uniwersytecie Gdańskim - Wydział Nauk Społecznych w 

Gdańsku ul. Bażyńskiego 4.  

 

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. Współorganizatorem 

Konferencji jest Uniwersytet Gdański, Fundacja Psychologiczna.  

  

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 

1.4. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne, wykłady, seminaria oraz warsztaty 

merytoryczne. 

 

1.5. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem www.konferencja 

raclawicka.gda.pl adres email do kontaktów:  konferencja@raclawicka.gda.pl. 

 

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa 

 

2.1. Warunkiem udziału w konferencji jest: 

 

2.1.1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji. 

 

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora na stronie internetowej 

Konferencji, którą należy przelać na konto współorganizatora Konferencji - Fundacji 

Psychologicznej z siedzibą w Gdańsku.   

 

2.2.  Opłaty za udział w Konferencji nie ponoszą osoby zatrudnione w instytucjach, które 

są partnerami i realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gdańsku przyjętego na rok 2012 r. (instytucje wymienione w 

zał. nr 1), organizatorzy, współorganizatorzy Konferencji oraz zaproszeni goście. 

 

2.3. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

2.4. Na indywidualny wniosek Uczestnika wystawiony zostanie rachunek za udział w 

Konferencji przez współorganizatora – Fundację Psychologiczną. 

 

2.5. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która: 

 uczestniczy w sesji wykładowej i warsztatowej 

 zgłosiła swoje Uczestnictwo do 30 listopada 2012 r. za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się w serwisie Konferencyjnym 

www.raclawicka.gda.pl/konferencja 

 dokonała opłaty za udział w Konferencji do dnia  30 listopada 2012 r. (nie dotyczy to 
podmiotów wymienionych w pkt. 2.2.)                                                                                                                            

2.6. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji oraz w 

wybranym warsztacie merytorycznym. 
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2.7. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

 

2.8. Uczestnik, który nie dokona opłaty za udział w Konferencji w podanym terminie nie 

zostanie dopuszczony do jej udziału. 

  

2.9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 

30 listopada 2012 r.  

 

2.10. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika 

z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej (elektronicznej). 

 

2.11. W przypadku rezygnacji  Uczestnika z udziału w Konferencji Uczestnikowi 

przysługuje zwrot opłaty.  

 Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia 1 grudnia 2012 r. i 

pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział na konto współorganizatora - 

Fundacji Psychologicznej, współorganizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, 

zatrzymując odstępne w wysokości 50% wartości całości opłaty. 

 W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w dniu 1 

grudnia 2012r. lub później, współorganizator Konferencji - Fundacja 

Psychologiczna ma prawo zatrzymać całą otrzymaną kwotę. 

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo  do zmiany prelegentów. 

 

2.13. 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). 

 

2.14. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się 

bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych 

przez Uczestnika w związku z Konferencją. 

 

3. Ceny i warunki płatności 

 

3.1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na 

stronie internetowej Konferencji. 

 

3.2. Płatnikiem jest podmiot zgłaszający udział w Konferencji. 

 

 

4. Reklamacje 

 

4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być 

zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. 

 

4.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 

14 dni od dnia zakończenia Konferencji. 

 

4.3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

5.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

  

5.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji, oznacza 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów 
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porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a 

Organizatorem. 

 

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

5.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. 

U. z 2002r. Nr 102,poz.926 ze zm.) Organizator i Współorganizatorzy 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 mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą 

tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz 

Współorganizatorami Konferencji. 

 

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru 

Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas 

Konferencji. 

 

5.8. 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. 

 

5.9 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 

 

 

Załącznik nr 1 

                                             

PARTNERZY i REALIZATORZY  GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GDAŃSKU NA ROK 2012 

(źródło: Załącznik do Uchwały Nr XIX/334/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 

października 2011 roku) 

Ze względu na wielopłaszczyznowe oddziaływanie problemu alkoholizmu na 

społeczeństwo Gdańska, przyjęto szeroką listę partnerów i realizatorów programu, która 

obejmuje instytucje bezpośrednio stykające się z problemem alkoholizmu (Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu, Gdański 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Miejska Poradnia Terapii 

Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku, Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych w 

Gdańsku ), służby mundurowe ( Komenda Miejska Policji w Gdańsku oraz Straż Miejska w 

Gdańsku ), placówki oświatowe ( szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 

placówki opiekuńczo– wychowawcze, Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej ), zakłady opieki 

zdrowotnej, organizacje pozarządowe ( w tym kluby abstynenta i kluby sportowe ), 

placówki naukowe i ośrodki badań społecznych, instytucje szkoleniowe, instytucje 

kultury, lokalne media oraz wydziały UMG (Wydział Polityki Społecznej, Wydział Edukacji, 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Finansowy, Wydział Zarządzania Kryzysowego i 

Ochrony Ludności, Kancelaria Prezydenta, Biuro Informatyki ). 

 


