Regulamin VII OSF-P : „Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof”, 16.11.2018, Warszawa

Regulamin uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji naukowej
VII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne
pt. „Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof”
16 listopada 2018
Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa (Kampus Główny UW)

§ 1. Postanowienia Ogólne
1.

Definicje.
a) Konferencja – VII Konferencja z cyklu Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne, która odbędzie
się w dniu 16 listopada 2018 roku w Warszawie.
b) Organizator – Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, Aleja Komisji Edukacji
Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa
c) Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnik oznacza zarówno uczestnika Biernego oraz Aktywnego, który prezentuje referat lub poster.
d) Uczestnik Bierny – Uczestnik nie wygłaszający wystąpienia ani nie prezentujący plakatu
e) Uczestnik Aktywny – Uczestnik wygłaszający wystąpienie (inaczej prelegent) lub prezentujący poster.
f) Zawarcie Umowy – chwila, w której Uczestnik, po zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu na
niego zgody, składa podpis na odpowiednim dokumencie.
g) Konto bankowe - konto bankowe Organizatora, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji o
numerze 37 1750 0012 0000 0000 3751 4284 w Banku Raiffeisen Polbank.
h) Opłata konferencyjna – kwota określona przez Organizatora, jaką Uczestnik aktywny jest zobowiązany
uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
i) Recepcja konferencji – wyznaczone miejsce w przestrzeni Konferencji służące do rejestracji Uczestników
oraz innych czynności związanych z realizacją Konferencji.
j) Lista rejestracyjna – lista Uczestników, którzy podpisem potwierdzili uczestnictwo w konferencji.

2.

Informacje dodatkowe.
a) Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem https://osfp.org.pl/kepinski/.
b) Oficjalna strona Konferencji na portalu społecznościowym Facebook znajduje się pod adresem
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https://www.facebook.com/events/284175135474715/.

§ 2. Rejestracja biernego uczestnictwa w Konferencji
1. Bierne uczestnictwo w Konferencji nie wymaga poprzedzającej Konferencję rejestracji.
2. Bierne uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne.
3. Rejestracja Uczestników biernych odbywa się w czasie konferencji w Recepcji konferencji.
4. Uczestnik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane na wszystkich etapach rejestracji są zgodne z
prawdą.
5. Aby zostać Uczestnikiem biernym Konferencji należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z
niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z realizacją Umowy.

§ 3. Rejestracja aktywnego uczestnictwa w Konferencji
1. Aktywne uczestnictwo wymaga rejestracji.
2. Aktywne uczestnictwo w konferencji wymaga uiszczenia opłaty konferencyjnej określonej w § 4.
3. Zgłoszenie referatu odbywa się poprzez wysłanie na adres kepinski@osfp.org.pl abstraktu zgodnego z
formatką zgłoszeniową opublikowaną na stronie Konferencji do dnia 21.10.2018.
4. Oceny i wyboru referatów dopuszczonych do wygłoszenia dokonuje Rada Konferencji do dnia 24.10.2018.
5. Zgłoszenie plakatu odbywa się poprzez wysłanie na adres kepinski@osfp.org.pl opisu i tematu do dnia
11.11.2018 zgodnego z formatką zgłoszeniową opublikowaną na stronie Konferencji.
6. Oceny i wyboru referatów dopuszczonych do wygłoszenia dokonuje Rada Konferencji do dnia 12.11.2018.
7. Uczestnik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane na wszystkich etapach rejestracji są zgodne z
prawdą.
8. Aby zostać Uczestnikiem aktywnym Konferencji należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z
niniejszym Regulaminem oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z realizacją Umowy.

§ 4. Rozliczenia
1.

Opłata konferencyjna za wygłoszenie referatu wynosi 150 zł brutto, poza sytuacją wskazaną w §4.5.

2.

Opłata konferencyjna za wygłoszenie referatu wynosi 100 zł brutto dla doktorantów i studentów.

3.

Opłata konferencyjna za prezentację plakatu wynosi 75 zł brutto.

4.

Opłata konferencyjna realizowana jest w ramach odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego

2

Regulamin VII OSF-P : „Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof”, 16.11.2018, Warszawa

prowadzonej przez Organizatora.
5.

Od opłaty konferencyjnej zwolnieni są Uczestnicy Aktywni zaproszeni przez Organizatora oraz
wolontariusze Organizatora.

6.

Uiszczenie opłaty konferencyjne dokonuje się poprzez wpłatę na Konto bankowe Organizatora.

7.

Faktura zostanie przekazana Uczestnikowi, który dokonał opłaty w formie papierowej w czasie trwania
konferencji.

8.

Na prośbę Uczestnika, który dokonał opłaty faktura może zostać przesłana drogą elektroniczną na
wskazany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie
bankowym Organizatora.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez uczestnika drogą elektroniczną
potwierdzenia przelewu, pod rygorem uprawnienia do odmowy udziału w Konferencji.

10. Korekt faktur można dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni po jej wystawieniu. Prośbę o korektę
należy wysłać na adres e-mail Organizatora: kepinski@osfp.org.pl.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa należy
wysłać mailem na adres kepinski@osfp.org.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego
rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia rozpoczęcia konferencji pozostało mniej niż 3 dni
kalendarzowe.
12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Organizator dokona
zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do
14 dni od dnia przesłania wniosku do Organizatora.
13. Opłata uczestnictwa o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie koszty
Aktywnego uczestnictwa, w szczególności nie obejmuje kosztów noclegu ani podróży.
§ 5. Prawa i Obowiązki Uczestnika Konferencji
1. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu poświadczającego znajomość
Regulaminu i zgodę na jego postanowienia. W szczególności uczestnik poświadcza, że zapoznał się z § 6
oraz § 7, dotyczącymi kolejno zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
2. Podpis składany jest w Recepcji konferencyjnej.
3. Brak wyrażenia pisemnej zgody poświadczającej znajomość Regulaminu oraz jego akceptację jest
równoznaczny z odmową uczestnictwa w Konferencji.
4. W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń ze strony Organizatora, tj.
osób będących organizatorami lub wolontariuszami Konferencji lub innymi osobami wskazanymi przez
Organizatora.
5. Uczestnik może otrzymać darmowy zestaw konferencyjny. Liczba zestawów konferencyjnych jest
ograniczona. Po wydaniu wszystkich zestawów kolejni Uczestnicy nie otrzymają zestawów.
6. Uczestnik bierny podając w Recepcji konferencji hasło „Kępiński – człowiek” może otrzymać talon
obiadowy do realizacji w dniu Konferencji w Kawiarni Akademickiej Pałacu Brudzińskiego. Liczba talonów
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obiadowych jest ograniczona. Po wydaniu wszystkich talonów kolejni Uczestnicy nie otrzymają talonów.
7. Uczestnik bierny na życzenie może otrzymać identyfikator do własnoręcznego wpisania imienia i nazwiska
celem identyfikacji w trakcie trwania Konferencji.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje imienny certyfikat uczestnictwa w Konferencji. Uczestnik bierny, aby
otrzymać certyfikat, musi poinformować Organizatora wysyłając mail z taką prośbą na adres
kepinski@osfp.org.pl, najpóźniej do dnia 14 listopada 2018 roku.
§ 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg
Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla
celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora.
Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie,
wykorzystanie

i/lub

rozpowszechnianie

przez

Organizatora,

podmioty

z

nim

powiązane

wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i
marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź
fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o
wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na
potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się w
sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
fundacja@osfp.org.pl.
3. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania,
- do czasu przewidzianego prawem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez
Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację Otwarte Seminaria
Filozoficzno-Psychiatryczne po zakończeniu Konferencji.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane innym administratorom danych bez ich wiedzy i
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zgody.
6. Uczestnik Konferencji ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych,
może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
7. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika może być Organizator.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania rejestracji uczestnika na
Konferencję, a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w Konferencji.
10. W oparciu dane osobowe Uczestników Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne nie
będzie podejmowało żadnego Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia
uczestnictwa z powodu braku miejsc.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji w dowolnym
czasie, bez podania przyczyny.
3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pocztą zwykłą adresowaną na adres Aleja Komisji Edukacji
Narodowej 36 lok. 112b 02-797 Warszawa oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem
fundacja@osfp.org.pl.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza
zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w
Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym
organizowana jest Konferencja.
6. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych
Organizatora.
7. Organizator może odmówić Uczestnikowi udziału w Konferencji w uzasadnionych przypadkach.
8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
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