
Kraków, dnia 10.04.2017r. 

REGULAMIN KONFERENCJI 

Organizowanej przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, 

Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie 

i Techmo sp. z o.o. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

    Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konferencji „Tendencje rozwojowe 

w zwalczaniu pożarów” 

    Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

        Konferencja – spotkanie mające na celu zaprezentowanie wyników badań w ramach 

prowadzonych projektów, przedstawienie nowoczesnych technik w zwalczaniu pożarów 

    Organizator – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Akademia 

Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Techmo sp. z o.o. 

 

        Uczestnik - osoba uczestnicząca w konferencji 

        Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału 

w konferencji, dokonująca opłaty za udział Uczestnika w konferencji. Zamawiającym może 

być także Uczestnik, który pokrywa koszt za swój udział w konferencji. 

        Rekrutacja – proces prowadzony przez organizatora potwierdzający uprawnienia 

Uczestnika do udziału w konferencji. 

    Potwierdzenie udziału - komunikat wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na 

zgłoszenie wysłane faxem, emailem lub dokonane poprzez formularz online. 

        Rezygnacja z konferencji– przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika lub Płatnika 

o wycofaniu uczestnika z udziału w konferencji. 

        Karta zgłoszenia – wypełniony i podpisany przez Zamawiającego dokument stanowiący 

podstawę do zapisu na konferencję. 

 

 



§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 

    Podstawą do zapisu na konferencję jest przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty 

zgłoszenia. 

    Zgłoszenie na konferencję odbywa się w formie pisemnej (Karta zgłoszenia do pobrania na 

stronie www.sapsp.pl, system zgłoszeń online dostępny na www.konferencja.sapsp.pl). Należy 

dokładnie  wypełnić wszystkie rubryki (litery drukowane, miejsca niewypełnione muszą być 

przekreślone) i wysłać kartę zgłoszenia na fax 12 6460204 lub e-mail: konferencja-

maj@sapsp.pl. 

    Szkoła Aspirantów PSP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające 

z wprowadzenia do Karty zgłoszenia błędnych danych Uczestnika. 

    Wypełnienie i podpisanie przez Zamawiającego Karty zgłoszenia jest jednoznaczne z: 

-        zawarciem umowy ze Szkołą Aspirantów PSP zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

-        akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 

-        zobowiązaniem przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach 

Organizatora i na konferencji, 

-        powstaniem obowiązku dokonania terminowej opłaty konferencyjnej 

    Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 19 maja 2017r. 

    Zamawiający wypełniając i podpisując Kartę zgłoszenia wyraża zgodę na przesyłanie 

Uczestnikowi (ewentualnie Zamawiającemu) środkami komunikacji elektronicznej materiałów 

informacyjnych i konferencyjnych. Ponadto Zamawiający przy wypełnieniu Karty zgłoszenia 

wyraża zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji 

handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do 

pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji. 

    Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konferencji (decyduje kolejność otrzymania 

zgłoszeń) o umieszczeniu ich na liście uczestników poinformowani zostaną w terminie 

najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji e-mailowo na podany w Karcie zgłoszenia 

adres e-mail. 

    Szkoła Aspirantów PSP nie wysyła pisemnych potwierdzeń dotarcia oraz przyjęcia 

zgłoszenia. 

    Zamawiający ma prawo dokonać zmiany danych dla których wcześniej dokonał wpisu 

podczas rejestracji najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem konferencji. 

 

 



§ 3. OPŁATY KONFERENCYJNA 

 

    Opłaty konferencyjna wynosi 200zł obejmuje udział w konferencji, barek kawowy, materiały 

konferencyjne, obiad każdego dnia 

    Opłatę konferencyjną dokonać należy po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia 

zakwalifikowania na konferencję. 

    Opłaty za konferencję należy wnosić przelewem na konto  Szkoły: NBP O/Kraków 41 1010 

1270 0060 0213 9134 0000. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. 

Zgody 18, 31-951 Kraków, NIP 678-002-92-86. Tytuł przelewu: Imię Nazwisko – Konferencja 

Maj 

    Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto bankowe Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 

najpóźniej do 26 maja 2017r.  

Brak środków skutkuje skreśleniem Uczestnika z listy uczestników konferencji. 

 

§ 4. ZASADY REZYGNACJI Z KONFERENCJI 

 

    Zamawiający ma prawo do wycofania Uczestnika z udziału w konferencji (rezygnacji 

z konferencji) i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty 

w przypadku dokonania pisemnego zgłoszenia rezygnacji najpóźniej na 7 dni kalendarzowych 

przed wyznaczoną datą konferencji, a 50 % w przypadku rezygnacji uczestnika na 4 dni 

kalendarzowe przed wyznaczoną datą szkolenia 

    Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: konferencja-maj@sapsp.pl 

lub na adres pocztowy: Szkoła Aspirantów PSP, os. Zgody 18, 31-951 Kraków. Decyduje data 

dotarcia rezygnacji do SA PSP. 

    Niezłożenie rezygnacji z udziału w konferencji w określonym terminie i nieobecność na 

konferencji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w konferencji 

w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

 

§ 5. OCHRONA WIZERUNKU I PRAW AUTORSKICH 

 

    Wszystkie dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje 

i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom 

nie współpracującym w zakresie szkolenia. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię 



i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, NIP i PESEL, numer telefonu, adres mailowy oraz 

inne niezbędne podczas szkolenia dane) będą przetwarzane przez Organizatora w celach 

marketingowych, przeprowadzenia konferencji oraz w celach komunikacji pomiędzy 

Organizatorem a Uczestnikiem i Zamawiającym. 

    Wszystkie referaty prezentowane na konferencji chronione prawem autorskim. Kopiowanie 

materiałów, nagrywanie wystąpień, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom 

trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie 

autorskim. 

    Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. 

Uczestnictwo w konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących oraz innych osób 

uczestniczących w konferencji w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która 

takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora 

najpóźniej w dniu zakończenia konferencji o nie wyrażaniu zgody na publikację swojego 

wizerunku.  

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji, chyba że zostaną mu one przekazane 

na przechowanie / szatnia, zamykane skrytki/ 

    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane 

z konferencją. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konferencji. 

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


