REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
FORUM MOBILNOŚCI WSPÓŁDZIELONEJ
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Forum Mobilności Współdzielonej, zwanym dalej Forum.
2. Definicje:
1) 
Forum – wydarzenie kulturalne pod nazwą Forum Mobilności Współdzielonej organizowane przez
Organizatora, które odbędzie się w dniu 4 marca 2020r. w Renaissance Warsaw Airport Hotel przy ul.
Żwirki i Wigury 1H w Warszawie;
2) 
Organizator – Fundacja PANEK z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, wpisana do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778417,
NIP: 7010915532;
3) 
Partner NaukowyForum– Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
4) 
Uczestnik – osoby biorąca udział w Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub posiadająca imienne
zaproszenie od Organizatora;
5) 
Sponsor – osoba lub podmiot, uczestnicząca w Forum na podstawie i na zasadach określonych
w odrębnej umowie zawartej z Organizatorem;
6) 
Wystawca– osoba lub podmiot, uczestnicząca w Forum na podstawie i na zasadach określonych
w odrębnej umowie zawartej z Organizatorem;
7) 
Agenda – szczegółowy program Forum dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
www.fmw.com.pl, obejmujący panele dyskusyjne, prezentacje oraz Koktajl;
8) 
Formularz– formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fmw.com.pl, za pomocą którego
można zarejestrować się na Forum i uzyskać status Uczestnika,
9) 
Regulamin– niniejszy dokument.
§2. UCZESTNICWO W FORUM
1.
Uczestnikiem Forum może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która:
a)
zgłosi do 28 lutego 2020r. chęć udziału w Forum za pośrednictwem wypełnionego Formularza
(konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Uczestnika, firma/stanowisko, nr telefonu,
adres e-mail, dane do faktury),
b)
wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i udziału w Forum,
c)
zaakceptuje Regulamin,
d)
dokona płatności za udział w Forum w kwocie 149 zł brutto zgodnie z postanowieniami
Regulaminu,
e)
otrzyma od Organizatora potwierdzenie udziału w Forum (uzyskanie statusu Uczestnika).
2.
Liczba miejsc dla Uczestników Forum jest ograniczona. Termin zgłoszenia uczestnictwa w Forum
upływa w dniu 28 lutego 2020r.
3.
O uczestnictwie w Forum decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona dokonana opłatą. W
przypadku wyczerpania miejsc przed upływem tego terminu Organizator zamieści stosowną informację na
stronie internetowej Forum, jak również poinformuje o tym fakcie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć
uczestnictwa w Forum, lecz z uwagi na wyczerpanie miejsc Organizator nie potwierdził nadania im statusu
Uczestnika.
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4.
Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Organizator skontaktuje z osobą wskazaną w
Formularzu na podany przez nią adres e-mail przesyłając fakturę pro-forma wystawioną na podane w
Formularzu dane celem dokonania płatności za uczestnictwo w Forum.
5.
Płatności należy dokonać przelewem bankowym w terminie 2 dni od otrzymania faktury
pro-forma, przy czym za moment otrzymania tej faktury uznaje się chwilę, w której wprowadzono ją do
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią.
6.
Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury pro-forma oraz faktury w formie elektronicznej na
podany w Formularzu adres e-mail.
7.
Płatność uznaje się za dokonaną, gdy w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej rachunek bankowy
Organizatora wskazany na fakturze pro-forma została uznany całą należną do zapłaty kwotą. Po
zaksięgowaniu płatności Organizator prześle Uczestnikowi fakturę za udział w Forum.
8.
Po dokonaniu zapłaty Organizator potwierdzi udział Uczestnika w Forum. Z chwilą
potwierdzenia przez Organizatora udziału Uczestnika w Forum dochodzi do zawarcia umowy o
uczestnictwo w Forum.
9.
Brak terminowej zapłaty uprawnia Organizatora do wykreślenia zgłaszającego się z uczestnictwa
w Forum. Organizator poinformuje na podany w Formularzu adres e-mail o wykreśleniu zgłaszającego się
w związku z brakiem zapłaty. Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z
tytułu niedopuszczenia do udziału w Forum z uwagi na brak terminowej zapłaty lub z przyczyn, o których
mowa w ust. 16 poniżej.
10.
Dokonana przez Uczestnika opłata obejmuje: prawo do udziału we wszystkich panelach i
prezentacjach Forum za wyjątkiem panelu „Okrągły Stół”, dostęp do stoisk Wystawców, napoje (przerwa
kawowa) oraz lunch, z wyłączeniem Koktajlu. Opłata nie obejmuje udziału w Koktajlu. Wszelkie inne
koszty i opłaty związane z udziałem Uczestnika w Forum, w szczególności koszty dojazdu i
zakwaterowania Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
11.
Forum odbywa się zgodnie z Agendą. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w
Agendzie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą dotyczyć w szczególności zakresu
tematycznego paneli i prezentacji oraz kolejności i godzin wydarzeń wskazanych w Agendzie.
12.
Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Organizatora, mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas Forum
13.
Na teren Forum zabrania się wnoszenia i posiadania broni i amunicji w rozumieniu ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.2019.284 t.j.), jak również materiałów wybuchowych i
łatwopalnych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub innych podobnie działających (w tym dopalaczy).
14.
W budynku, w którym odbędzie się Forum, obowiązuje całkowity zakaz palenia.
15.
Organizator ma weryfikacji tożsamości Uczestników w celu potwierdzenia uczestnictwa w
Forum, a w przypadku braku takich uprawnień Organizator jest uprawniony do wezwania
nieuprawnionego do opuszczenia Forum.
16.
Na Forum nie będą wpuszczane lub zostaną wezwane do opuszczenia Forum osoby: a) co do
których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających (w tym dopalaczy), b) co do których
stwierdzono brak uprawnienia do uczestnictwa w Forum, c) zachowujące się agresywnie lub w inny
sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, d) co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się w posiadaniu przedmiotów, o których mowa w ust. 13 niniejszego
powyżej.
17.
W przypadkach, o których mowa w ust. 16 powyżej, Uczestnik nie jest uprawniony do zwrotu
uiszczonej opłaty w związku z niewpuszczeniem lub przerwaniem uczestnictwa w Forum.
18.
Każda osoba dokonująca szkód na terenie i podczas Forum ponosi odpowiedzialność
cywilnoprawną za dokonane szkody.
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19.
Każdy Uczestnik obowiązany jest chronić swoje rzeczy osobiste wniesione na teren Forum przed
zniszczeniem, zgubieniem lub kradzieżą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste
Uczestników Forum.
20.
Uczestnik, z uwzględnieniem zdania następnego, może zrezygnować z Udziału w Forum
składając w tym zakresie Organizatorowi pisemne oświadczenie doręczone (złożone) na adres
Organizatora wskazany w §1 ust. 2 pkt 2) Regulaminu. W przypadku, gdy rezygnacja z uczestnictwa w
Forum zostanie doręczona Organizatorowi:
a)
do dnia 21 lutego 2020r. – Organizator zwróci uczestnikowi kwotę 49 zł z dokonanej wpłaty;
zatrzymana kwota w wysokości 100 zł stanowi opłatę z tytułu obsługi administracyjnej zgłoszenia na
Forum;
b)
po dniu 21 lutego 2020r. – Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej płatności za udział w
Forum.
21.
W przypadku zwrotu przez Organizatora wpłaconych środków, zwrot następuje wyłącznie na
rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana.
§3. DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK
1.
Administratorem danych osobowych osób zgłaszających chęć uczestnictwa w Forum i
Uczestników jest Organizator. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Klauzula
informacyjna dostępna na stronie www.fmw.com.pl oraz zawarta w korespondencji e-mail przesyłanej
przez Organizatora.
2.
Przebieg Forum będzie utrwalony w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych, co
może się wiązać z utrwaleniem wizerunku oraz głosu Uczestnika. Materiały fotograficzne i audiowizualne,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być zamieszczane przez Organizatora lub Partnera
Naukowego Forum na ich stronach internetowych (np. www.fmw.com.pl, www.wz.uw.edu.pl) oraz na ich
kontach na portalach społecznościowych (np. Facebook, YouTube), w celu zrelacjonowania i
poinformowania o przebiegu oraz wynikach Forum. Materiały fotograficzne i audiowizualne mogą być
ponadto udostępnione innym podmiotom, które w związku z prowadzoną aktywnością zawodową,
naukową lub gospodarczą powiązana z tematyką Forum i w porozumieniu z Organizatorem lub na jego
zlecenie będą informowały o przebiegu i wynikach Forum.
3.
W zakresie w jakim rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika nie będzie mieściło się w
uprawnieniu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego
wizerunku, jak również głosu w sposób i w celach opisanych w ust. 2 powyżej.
4.
Organizator zapewnia, że rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i audiowizualnych
będzie dokonywane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w ustępie poprzedzającym oraz w sposób
zapewniający należytą ochronę dóbr osobistych Uczestnika.
5.
Zgoda na publikację wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.
§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Każda osoba (w tym Uczestnik) może złożyć reklamację, jeżeli według niego zgłoszenie
uczestnictwa w Forum lub Forum realizowane jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego oraz opis zaistniałej sytuacji.
3.
Reklamację należy kierować na adres e-mail: fmw@fmw.com.pl.
4.
Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni. Odpowiedź na reklamację
wysyłana zostanie na adres e-mail zgłaszającego, z którego reklamacja została wysłana.
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5.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem
zamieszczenia ich na stronie internetowej www.fmw.com.pl, co nie wpływa na uprawnienia Uczestników
nabyte przed wprowadzeniem zmiany.
6.
Uczestnikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy o uczestnictwo Forum zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia
30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019.134.t.j.)
7.
Wszelkie spory między Uczestnikiem a Organizatorem rozstrzygane będą w sposób polubowny.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do rozstrzygnięcia sporu
będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora, a w przypadku sporu z konsumentem – sąd właściwy
według właściwości ogólnej.
8.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
9.
Regulamin obowiązuje od dnia 29 stycznia 2020r. do dnia zakończenia Forum.
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