REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIUM EDUKACYJNYM
ŁÓDZKIEJ FUNDACJI REHABILITACJI „KAMIEŃ MILOWY”
„NIEPRAWIDŁOWE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE U DZIECI – WYZWANIA I SZANSE”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Seminarium Edukacyjnego „Nieprawidłowe napięcie mięśniowe u dzieci
– wyzwania i szanse”, które odbędzie się dn. 11.05.2018 r. jest Łódzka Fundacja
Rehabilitacji „Kamień Milowy”.
2. Uczestnictwo w Seminarium Edukacyjnym jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach,
wybranym warsztacie, lunchu, przerwach kawowych.
3. Seminarium obejmuje bloki wykładowe oraz warsztatowe.
4. Na część wykładową oraz warsztatową Seminarium obowiązują zapisy poprzez
formularz zgłoszeniowy. Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w jednym, wybranym
warsztacie. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Seminarium decyduje
kolejność zgłoszeń.
5. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2018 r. do odwołania.
7. Wszelkich informacji, dotyczących organizacji Seminarium Edukacyjnego, a w tym
miejsca, programu, posiłków należy szukać na stronie: www.kamienmilowy.org.pl.
II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w Seminarium Edukacyjnym jest wypełnienie i odesłanie karty
zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej www.kamienmilowy.org.pl na adres
korespondencyjny Organizatora (Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy”,
ul. Siemiradzkiego 4/8, 93-137 Łódź) lub skanu pocztą elektroniczną na adres:
fundacja@kamienmilowy.org.pl.
2. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Organizator zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na część wykładową oraz dany warsztat.
3. Potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium Edukacyjnym zostanie wysłane na podany
w karcie zgłoszenia adres mailowy najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia Seminarium.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium należy niezwłocznie poinformować
Organizatora drogą mailową na adres: fundacja@kamienmilowy.org.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń
uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc w Seminarium Edukacyjnym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Seminarium z przyczyn niezależnych
od Organizatora tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.
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7. Rejestracja Uczestników odbędzie się w miejscu Seminarium, tj. w Łódzkiej Fundacji
Rehabilitacji „Kamień Milowy”, ul. Siemiradzkiego 4/8, 93-137 Łódź, w dniu 11 maja
2018 r. w godz. 8:30 - 9:00, gdzie każdy z Uczestników otrzyma identyfikator.
8. Posiadanie identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w Seminarium Edukacyjnym.
Żaden Uczestnik nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom
postronnym.
III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
w celu realizacji i obsługi jego udziału w Seminarium. Administratorem danych
osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ) jest Organizator – Łódzka Fundacja Rehabilitacji
„Kamień Milowy”, ul. Siemiradzkiego 4/8, 93-137 Łódź.
2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Uczestnika nie są przekazywane
żadnym innym podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Seminarium.
3. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia
każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą,
zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy udzielają Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „Kamień Milowy”, Przedszkolu
Specjalnemu „Milowe Ludki” oraz podmiotom współpracującym nieodwołalnego
i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim
wizerunkiem, wykonanych podczas Seminarium, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu
marketingowym oraz działaniem zgodnym z prowadzoną przez Łódzką Fundację
Rehabilitacji „Kamień Milowy” działalnością.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Seminarium.
IV INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione
podczas Seminarium.
2. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu Seminarium przez
Uczestników bez zgody Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Seminarium lub wprowadzenia zmian
w Programie Seminarium
(do pobrania na stronie http://kamienmilowy.org.pl).
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone będą działania związane
z Seminarium.
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5. Zaświadczenia potwierdzające udział Uczestnika w Seminarium oraz zestaw gadżetów
będą wręczane po zakończeniu Seminarium Edukacyjnego.
6. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Łódzka
Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy”, ul. Siemiradzkiego 4/8, 93-137 Łódź,
adres e-mail: fundacja@kamienmilowy.org.pl.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Seminarium rozpatrywane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Seminarium
spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.
3. Złożenie karty zgłoszenia na Seminarium Edukacyjne przez Uczestnika jest
równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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