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REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI
„Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski”
24-25 września 2020 r., Biebrzański Park Narodowy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników
Konferencji. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji, zasady
organizacyjne oraz płatności.
2. Udział Uczestników w konferencji jest bezpłatny.
3. Organizatorem Konferencji jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z siedzibą
w Wasilkowie.
4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Regulamin – niniejszy regulamin udziału w Konferencji,
b) Organizator – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
NIP: 966-210-63-40,
c) Konferencja – konferencja „Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północnowschodniej Polski”, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2020 r. na terenie
Biebrzańskiego Parku Narodowego,
d) Uczestnik – osoba fizyczna będąca przedstawicielem grupy zawodowej związanej
z ochroną środowiska uczestnicząca w Konferencji, która dokona rejestracji udziału
lub zostanie zgłoszona przez Podmiot zgłaszający za pomocą formularza
rejestracyjnego dostępnego na Stronie WWW oraz zostanie zakwalifikowana
do udziału w konferencji,
e) Podmiot zgłaszający – jednostka organizacyjna zawodowo związana z ochroną
środowiska, która deleguje Uczestnika do udziału w Konferencji,
f) Hotel – Centrum konferencyjno - wypoczynkowe restauracja Dwór Bartla
w Biebrzańskim Parku Narodowym, BARTLOWIZNA Sp. z o.o. ul. Nadbiebrzańska 32,
19-110 Goniądz, http://biebrza.com.pl/,
g) Strona WWW – strona internetowa Organizatora, na której znajdują się informacje
dotyczące Konferencji www.skansen.bialystok.pl.
5. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników.
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6. Przesłanie zgłoszenia Uczestnika do Organizatora jest równoznaczne
z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji on-line poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie WWW.
2. Złożenie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się
do udziału w Konferencji.
3. Każdy osoba zainteresowana udziałem w Konferencji powinna dokonać osobistego
zgłoszenia udziału w Konferencji, lub zostać zgłoszona przez Podmiot zgłaszający.
4. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie automatycznego, zwrotnego potwierdzenia
rejestracji w formie wiadomości e-mail.
5. Organizator przewiduje pulę około 100 miejsc dla Uczestników.
6. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konferencji osoby, która
nie spełnia warunków uczestnictwa. Osoby zainteresowane tą możliwością powinny
przesłać do Organizatora pisemną prośbę o zgodę na udział w Konferencji
wraz z uzasadnieniem. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone najpóźniej do 14 dni
przed rozpoczęciem Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału
bez wskazania przyczyny.
III.ZASADY KONFERENCJI
1. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji upływa na 14 dni przed jej rozpoczęciem
lub w chwili zamknięcia listy Uczestników. O zamknięciu listy Uczestników Organizator
powiadomi bez zbędnej zwłoki komunikatem zamieszczonym na Stronie WWW.
2. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych.
Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która poda nieprawidłowe
dane, a także odmówić takiej osobie udziału w konferencji.
3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także
w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu
czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Konferencji nie może stanowić
podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których
prowadzone są działania związane z Konferencją, spowodowane przez Uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6. Organizator ponosi koszty związane z rezerwacją noclegów dla Uczestników
Konferencji, zapewnieniem pełnego wyżywienia oraz transportem Uczestników
w trakcie konferencji.
7. Koszty wszelkich usług dodatkowych typu: mini bar, telefony, usługi pralnicze,
indywidualne rachunki gastronomiczne i barowe, przedłużenie doby hotelowej
oraz opłata za zgubienie klucza do pokoju hotelowego są pokrywane indywidualnie
przez Uczestników Konferencji na zasadach obowiązujących w Hotelu.
8. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku oraz obrazu
podczas konferencji przez Uczestników Konferencji.
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IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI
1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: konferencja@pmkl.pl z informacją o anulowaniu
zgłoszenia. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika.
2. Dopuszcza się zamianę Uczestnika oddelegowanego do udziału w Konferencji przez
Podmiot zgłaszający, jednakże po uprzednim powiadomieniu Organizatorów o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: konferencja@pmkl.pl.
3. Rezygnacja z udziału w Konferencji na 31 dni przed planowanym terminem
Konferencji, tj. do dnia 24 sierpnia 2020 r. nie powoduje żadnych kosztów po stronie
Podmiotu zgłaszającego lub Uczestnika.
4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Uczestnik lub Podmiot zgłaszający
zostaną obciążeni kosztami noclegu.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
1. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest administratorem danych osobowych
Uczestników. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych przez Podlaskie
Muzeum Kultury Ludowej znajdują się w informacji na temat przetwarzania danych
osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Na potrzeby tworzenia przez Organizatora dokumentacji z Konferencji Uczestnicy
zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach
nagrywanych podczas jej trwania, w szczególności w trakcie trwania wykładów
oraz zajęć terenowych towarzyszących Konferencji. Materiały te będą wykorzystane
wyłącznie w celu promocji Konferencji.
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator może przygotować imienne
identyfikatory, na których zostaną zamieszczone następujące informacje: imię,
nazwisko, nazwa instytucji, miejscowość, w której instytucja ma siedzibę, itp.
VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Doba hotelowa w Hotelu rozpoczyna się o godzinie 14:00 podczas pierwszego
dnia Konferencji oraz kończy o godzinie 12:00 w dniu zakończenia Konferencji.
2. Możliwe jest wykupienie dodatkowego noclegu na dzień poprzedzający
Konferencję. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Hotelem.
3. Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach jedno i dwu oraz trzy-osobowych.
We wszystkich pokojach dostępne są łazienki.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu.

Wasilków, 14.07.2020 r.
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