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Regulamin 

 

Konferencja dla liderów młodzieżowych 
#STARTER LIDERZY/22 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konferencji #STARTER LIDERZY/22 jest Fundacja Włącz Swoje Życie z siedzibą w Warszawie 

(03-984) przy ulicy Poprawnej 140 M, lok. 2, o numerze REGON: 385342481, NIP: 9522203327, zwana dalej  

"Organizatorem". 

2. Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w konferencji oraz prawa i obowiązki Uczestników i 

Organizatora Konferencji. 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i 

obowiązują wszystkich Uczestników. 

4. Regulamin Konferencji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora starterliderzy.zapisani.pl. 

 

§2. Definicje 

Pojęciom używanym w Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie: 

1. Konferencja – Konferencja dla liderów młodzieżowych #STARTER LIDERZY/22, odbywająca się w dniu 8 

października 2022 roku w Warszawie. 

2. Uczestnik – osoba, która uczestniczy w Konferencji. 

 

§3. Uczestnictwo w Konferencji 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego pod adresem: https://starterliderzy.zapisani.pl/.  

2. Termin wypełnienia formularza uczestnictwa w konferencji upływa w dniu 7 października 2022 roku (do 

godziny 12:00) lub po wcześniejszym wyczerpaniu limitu miejsc. 

3. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z 

powodu braku miejsc. 

4. Udział osoby niepełnoletniej w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego, przy czym: 

1) wzór zgody należy pobrać i wydrukować podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego; 

https://starterliderzy.zapisani.pl/


2 / 5 
 

2) wydruk zgody powinien zostać podpisany odręcznie oraz dostarczony w oryginale Fundacji w dniu 

Konferencji na stanowisko recepcji; 

3) osoba wskazana przez rodzica jako opiekun podczas Konferencji, ma obowiązek towarzyszyć 

nieletniemu Uczestnikowi w czasie trwania Konferencji 

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana automatyczna 

wiadomość - kopia danych podanych przez Uczestnika w formularzu, będąca potwierdzeniem poprawnej 

rejestracji. 

 

§4. Koszty uczestnictwa i osobiste koszty Uczestnika 

1. Udział w Konferencji jest płatny. Aby wziąć udział w Konferencji, należy uiścić zapłatę w wysokości podanej 

przez Organizatora. Zapłaty należy dokonać poprzez formularz w momencie rejestracji lub poprzez przelew 

na konto Organizatora. Nie jest możliwa płatność gotówką w dniu Konferencji. 

2. Organizator nie pokrywa wydatków osobistych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją. 

Koszt posiłku podczas Konferencji, noclegu i koszt przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

 

§5. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. 

2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie mailowej na adres 

recepcja@starter.waw.pl. 

3. Jeśli uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Konferencji po 24 września 2022, zapłacona kwota nie podlega 

zwrotowi. 

 

 

§6. Prawa Organizatora 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do 

zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień; 

2) zmiany terminu Konferencji lub do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych; 

3) dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy 

Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W 

przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora 

o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres recepcja@starter.waw.pl. Oświadczenie 

to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego 

Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian 

Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony 

Regulamin. 
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§7. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator odpowiada za: 

1) przeprowadzenie rejestracji dla osób chcących wziął udział w Konferencji; 

2) zorganizowanie i poprowadzenie Konferencji w dniu 8 października 2022. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

 

§8. Odpowiedzialność Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się 

podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych 

przedstawicieli Organizatora. 

2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie, w którym 

organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i 

przeciwpożarowych. 

3. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wytycznych i poleceń Organizatora. 

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie 

obiektu, na którym odbywa się Konferencja. 

5. W szczególności na terenie Konferencji zabronione jest: 

1) sprzedaż i używanie alkoholu i narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o 

których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tj. DZ.U. z 2012 r. 

poz. 124 , z późn. zm.). 

2) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów. 

6. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są przy wejściu na Konferencję wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia w 

dniu Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w wydarzeniu osobie nie spełniającej 

tego obowiązku. 

7. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

§9. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) , czyli podmiotem decydującym o tym, jak 

będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Organizator Fundacja Włącz Swoje Życie (dalej również 

jako ,,ADO”). 

2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez 

Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

w tym stworzenia listy uczestników oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Organizatora, w szczególności: prawidłowej realizacji Konferencji; zapewnienia opieki 

nad Uczestnikiem w trakcie trwania Konferencji; zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem; weryfikacji 
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tożsamości osób uprawnionych do wzięcia udziału w Konferencji oraz dochodzenia i obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów 

przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników. 

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody. 

5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika, w związku i w celu udziału w Konferencji, mogą być: 

a. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 

b. podmioty świadczące na rzecz Korzystającego usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia 

należności, usługi prawne, analityczne; 

c. operatorzy pocztowi i kurierzy; 

d. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Uczestnika na podstawie przepisów prawa. 

7. O tym jak długo dane będą przetwarzane decyduje cel ich przetwarzania – organizacja Konferencji 

#StarterLiderzy/22, a po jego ustaniu, czas upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W 

przypadku zasadnego odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, żądania usunięcia danych, dane nie będą dalej 

przetwarzane za wyjątkiem tych, które są niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami, do czasu 

upływu terminu ich przedawnienia. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. 

9. Informacje na temat przetwarzanych danych można zasięgnąć pod adresem e-mail:       

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na 

Konferencję celem przekazywania aktualnych informacji Uczestnikom, m.in. o zmianach programu 

Konferencji, Regulaminu lub przesłania podsumowania Konferencji. 

 

§10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Podczas Konferencji przeprowadzane będą sesje fotograficzne oraz przebieg Konferencji będzie filmowany 

dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów 

dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. 

2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników, prelegentów i 

prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub 

rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z 

Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. 

3. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji 

mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatora 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 jego wizerunku/głosu/wypowiedzi na 

potrzeby określone w niniejszym Regulaminie. 
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§11. Postanowienia końcowe 

1. 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. 

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: recepcja@starter.waw.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Organizatora. 

mailto:recepcja@starter.waw.pl

