REGULAMIN UDZIAŁU W II KONFERENCJI „BADABADA”
Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Fundacji SYNAPSIS
„Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konferencji, która odbędzie się 24 marca 2018 r. jest Fundacja SYNAPSIS. Każdy
Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go
i przestrzegania. Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2018 r. roku do odwołania. Wszelkich
informacji
dotyczących
organizacji
konferencji
należy
szukać
na
stronie:
www.konferencjabadabada.synapsis.org.pl
II) REJESTRACJA
1) Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 19 marca
2018 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek Organizatora.
2) Kolejne kroki procedury zapisu na konferencję:
(a) Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na ekranie powinien pojawić się komunikat:
„Dziękujemy za zgłoszenie, na Twoją skrzynkę mailową został wysłany link aktywacyjny.”
(b) Link aktywacyjny należy kliknąć, by potwierdzić zgłoszenie oraz zgodność podanych danych.
(c) Ostateczne potwierdzenie rejestracji wraz z informacjami o płatnościach powinno dotrzeć w
ciągu 24h na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym. Brak któregoś z
powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych
nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na Uczestniku konferencji.
(d) Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail Organizatora:
konferencjabadabada@synapsis.org.pl
III) PŁATNOŚĆ
1) Opłata konferencyjna wynosi 180 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne,
poczęstunek w trakcie przerw na kawę oraz zimny bufet w czasie przerwy na lunch.
2) Opłatę konferencyjną należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego
i nie później niż 19 marca 2018r. na numer rachunku bankowego Organizatora:
Bank BGŻ BNP Paribas 48 1600 1169 0003 0132 3566 4159.
Adres do przelewów: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa z dopiskiem: Konferencja
„Badabada”, imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz numerem zgłoszenia rejestracyjnego.
3) O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania wpłaty należności na rachunek
Organizatora.
4) Niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym
anulowaniem zgłoszenia.
5) W przypadku odwołania konferencji z winy Organizatora, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna
wpłacona kwota.

6) W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po
potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów.
7) Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń - względem
całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez Uczestnika - kształtują się następująco:
do 7 dni przed terminem konferencji - 50%
od 6 dni do 1 dnia przed terminem konferencji 100%.
8) Istnieje możliwość przekazania opłaconego miejsca wskazanej przez Uczestnika osobie, pod
warunkiem ustalenia tego drogą mailową z Organizatorem.
9) Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wystawił fakturę w formie elektronicznej i przesłał ją na
wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator wystawia fakturę VAT w formie
papierowej
tylko
na
życzenie
Uczestnika
wyrażone
mailowo
na
adres:
konferencjabdabada@synapsis.org.pl
10) Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym.
11) W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Uczestnika z jednej instytucji/firmy istnieje możliwość
wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozbicie opłat konferencyjnych jednego
Uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z
Organizatorem konferencji i podania pełnych danych instytucji/firm (nazwa, adres, NIP) oraz danych
Uczestników wraz z numerami zgłoszeń.
IV) UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
1) Uczestnik ma obowiązek 24 marca 2018 r. zgłosić się do punktu rejestracji w miejscu konferencji, pod
adresem: ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa (budynek Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego).
2) Bez zarejestrowania udział w konferencji jest niemożliwy.
3) W punkcie rejestracji każdy z Uczestników otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych oraz
identyfikator.
4) Posiadanie identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji. Żaden Uczestnik nie ma
prawa przekazywania swojego identyfikatora innej osobie.
V) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i
obsługi jego udziału w Konferencji. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zmianami jest Organizator –
Fundacja SYNAPSIS. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, nie
uczestniczącym w realizacji konferencji.
2) 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.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konferencji.

VI) INNE SPRAWY
1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas
konferencji.
2) Uczestnicy udzielają Fundacji SYNAPSIS nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i
rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu
zgodnym z prowadzoną przez Fundację SYNAPSIS działalnością.
3) Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu konferencji przez Uczestników
bez zgody Organizatora.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w jej
programie.
5) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
6) Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem
powyższego Regulaminu.
7) W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja SYNAPSIS,
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa. Adres e-mail: konferencjabadabada@synapsis.org.pl.
KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

