Regulamin uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie Myślenia Krytycznego TOC
w dniach 29-30 listopada – 1 grudnia 2018 roku w Gdańsku

§1. Zasady Ogólne

1. Definicje.
a) Konferencja – Pierwsza edycja Międzynarodowego Kongresu Myślenia Krytycznego TOC, która
odbędzie się w dniach 29-30 listopada – 1 grudnia 2018 roku w Gdańsku.
b) Organizator – Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000623078, NIP:
5842750589, REGON: 364696413
c) Sprzedawca – jest nim Organizator.
e) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – formularz elektroniczny, umożliwiający obsługę
procesu rejestracji uczestników na Konferencję dostępny na platformie Google pod adresem:.
f) Użytkownik - każda osoba korzystająca z Systemu celem dokonania rejestracji na Konferencję.
g) Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we
własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo
zarejestrowały się na Konferencję oraz opłaciły uczestnictwo (Uczestnik indywidualny), lub zleciły
pracodawcy opłacenie uczestnictwa (Uczestnik instytucjonalny) o czym mowa w §3 ust.2 niniejszego
Regulaminu, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.
h) Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji,
które zostanie podane na fakturze do płatności za udział lub do którego nastąpi przekierowanie w
przypadku płatności elektronicznej. .
i) Zawarcie umowy - jest to moment, w którym Uczestnik wysyła formularz rejestracyjny zawierający
jego dane zgłoszeniowe i akceptuje Regulamin, czym potwierdza, iż zobowiązuje się do uiszczenia
płatności na konto bankowe Sprzedawcy :
-

w przypadku Uczestników indywidualnych w terminie nie później niż 60 minut od przesłania
formularza i nie później niż do dnia 27 listopada 2018r.;

-

w przypadku Uczestników Instytucjonalnych w terminie określonym na fakturze wystawionej
przez Sprzedawcę po zgłoszeniu Uczestnictwa

-

na warunkach określonych w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu W przypadku uczestników
indywidualnych przyjmuje się, iż do tego momentu , Uczestnik zawarł ze sprzedawcą umowę
kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w Konferencji.

Zawarcie umowy zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej fakturą
VAT lub dokumentem faktura pro-forma, w zależności od typu Uczestnika, wybranego w
formularzu i daty rejestracji uczestnika w systemie.
j) Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką Uczestnik zgodnie z dokonanym
wyborem Pakietu jest zobligowany uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
k) Płatnik - Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa lub Instytucja wskazana przez Uczestnika w
formularzu zgłoszeniowym.
l) Pakiet - zakres usług realizowanych przez Organizatora w ramach Konferencji, zróżnicowany pod
względem wartości (ceny).
ł) Pakiet Złoty - zakres usług obejmujący trzy pełne dni Konferencji, prezentacje oraz,
2 warsztaty/szkolenia dziennie (6 łącznie na całą konferencję), lunch i przerwy kawowe oraz
wystawienie certyfikatu.
m) Pakiet Srebrny - zakres usług obejmujący wybrane trzy pełne dni Konferencji oraz prezentacje do
wyboru, 1 warsztaty/szkolenia dziennie (3 łącznie na całą konferencję), lunch i przerwy kawowe oraz
wystawienie certyfikatu.
n) Pakiet Brązowy - zakres usług obejmujący trzy dni Konferencji, udział w jednym warsztacie w
wybranym dniu spośród dostępnych w bloku porannym oraz prezentacje do wyboru, lunch i przerwy
kawowe oraz wystawienie zaświadczenia.
o) Współorganizator Konferencji - "TOC DLA EDUKACJI POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
ul. Czarny Dwór 4 A/94, 80-365 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419447, NIP 5842727225, REGON
221649689.

2. Informacje dodatkowe.
a) Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.kongres-toc.pl .
b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych
rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę.
c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań
technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer lub inny
sprzęt z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej
zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Google Chrome w możliwie najnowszej wersji.
d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
i obowiązują wszystkich Uczestników.
e) Współorganizator Konferencji sprawuje pieczę merytoryczną nad przebiegiem Konferencji.

§2. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego, do którego link dostępny jest na stronie internetowej Konferencji.
Formularze znajduje się pod adresami:
Pakiet Brązowy https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Gs0Gyl7Ksp2RqS86vnqUDqooJhnLajbmPeps
9YEIMtKy_g/viewform?usp=sf_link
Pakiet Srebrny https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_rdF9nr84eHo7Aj5PLSfrkst1fnIZhJKxvF3hqmsZc1Ctw/viewform?usp=sf_link
Pakiet Złoty https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPjDsU4D_WEYb_FsgGZd_5Qc51TPavYK7xFk6WclwjFb_w/viewform?usp=sf_link
b) Uiszczenie opłaty lub zobowiązanie się do zapłaty w wysokości podanej przez Organizatora,
zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony
Organizatora, jak także zwrotu uiszczonej ceny tytułem wybranego Pakietu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych.
W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo.
4. Jednocześnie Organizator nie pokrywa żadnych kosztów dodatkowych, tj. m.in. kosztów dojazdu,
noclegu, wyżywienia poza oferowanym w trakcie Konferencji a poniesionych przez Uczestnika w
związku z udziałem w Konferencji.
5. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność
zgłoszeń oraz data wpływu Opłaty uczestnictwa na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na Kongresie, Organizator poinformuje niezwłocznie kolejne
osoby o tym fakcie a w przypadku uregulowania przez nie płatności, dokona zwrotu zapłaconej ceny
wybranego Pakietu w terminie 14 dni od dnia poinformowania o braku miejsc.
§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Konferencji
1. Opłata uczestnictwa obejmuje udział uczestnika w Konferencji, w zakresie opisanym w Ofercie
poszczególnych Pakietów.
2. Sprzedaż uczestnictwa trwa do wyczerpania puli miejsc ale nie później niż do rozpoczęcia ostatniego
dnia Konferencji.
3. Sprzedaż Pakietów odbywa się wyłącznie on-line. Forma zakupu uzależniona jest od określenia typu
uczestnictwa w formularzu (wybór Pakietu) i wskazanie płatnika.
4. Uczestnik indywidualny, który zobowiązał się w formularzu do płatności ma 60 minut od momentu
przesłania formularza zgłoszeniowe na dokonanie płatności elektronicznej w przypadku automatycznej
płatności elektronicznej na podstawie linka do zaszyfrowanej strony z płatnością. Jeśli płatność
elektroniczna nie będzie możliwa Organizator wskaże w formularzu rachunek bankowy do
uregulowania płatności lub prześle go drogą mailową do uczestnika wskazując termin płatności. Przy

czym przyjmuje się, że płatność powinna być bez zbędnej zwłoki. Organizator ma prawo odmówić
zarejestrowania uczestnika i odrzucić aplikację udziału, jeśli płatność na konferencję nie zostanie
uregulowana w terminie maksymalnie 48godzin od wysłania formularza i zgłoszenia chęci udziału.
5. Uczestnik wydelegowany przez szkołę ma obowiązek informację o zawarciu umowy i obowiązku
płatności przekazać do osób dokonujących płatności za jego Uczestnictwo. Termin płatności w tym
przypadku wynosi 14 dni kalendarzowych lub ustalany jest indywidualnie po uprzednim kontakcie ze
strony płatnika lub uczestnika.
4. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola
oznaczone symbolem (*). Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, jednakże w zakresie danych
niezbędnych do identyfikacji Uczestnika na Konferencji lub przyznania mu zniżki z tytułu miejsca
pochodzenia i pracy, warunkuje możliwość realizacji usługi przez Organizatora.
5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe, poprawne i
zgodne ze stanem faktycznym.
6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim
adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji.
7. Organizator po otrzymaniu wynagrodzenia wystawi fakturę VAT i prześle ją na adres mailowy
wskazany w formularzu zgłoszeniowym w odpowiednim polu.

§4. Rozliczenia
1. Opłata uczestnictwa wynosi dla każdego Pakietu:
a) 580 zł -Pakiet Złoty podstawowy
b) 490 zł - Pakiet Srebrny podstawowy
c) 399 zł - Pakiet Brązowy podstawowy
-

przy czym.Uczestnikom z obszaru powiatu Miasta Gdańsk, którzy wskazali szkołę z
tego obszaru w formularzu rejestracji, zostanie przyznany w trakcie rejestracji
stosowny rabat. Kwoty te uwzględniają podatek VAT (23%).

-

przy czym do końca miesiąca września 2018 roku wszystkie zgłoszenia otrzymają 10%
tabat dla każdego pakietu.

-

promocje nie łączą sie.

2. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń:
a) Dla Uczestników, którzy określili w formularzu płatność osobistą, czyli uczestników
indywidualnych - za pomocą elektronicznego serwisu transakcyjnego, dostępnego na stronie
organizatora i wskazanego w linku na ostatniej stronie formularza zgłoszeniowego lub jeśli ta
forma będzie z jakichkolwiek przyczyn niemożliwa do zrealizowania za pomocą przelewu na
rachunek wskazany przez Organizatora rogą mailową i/lub w formularzu elektronicznym.
b) Uczestnik, określony w formularzu, jako wydelegowany przez szkołę zobowiązany jest
przekazać informację o obowiązku płatności i fakcie zawarcia umowy do osób, które dokonają
płatności za jego udział w Konferencji i wskazać je w formularzu. Płatność w tym wypadku
odbywa się na konto bankowe Organizatora na podstawie faktury pro-forma przesłanej do

osoby kontaktowej, wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w sekcji Płatność oraz
wystawionej na dane wskazane przez uczestnika w tej sekcji.
3. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas
rejestracji adres e-mail w terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym
Sprzedawcy lub po pozytywnej autoryzacji transakcji kanałem elektronicznym.
4. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną faktur pro forma wynosi 14 dni roboczych, lub
jest ustalany indywidualnie w przypadkach szczególnych, ustalanych pomiędzy Organizatorem a
Instytucją opłacającą udział Uczestnika.
5. Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż [30i] dni po jej wystawieniu. Prośbę
o korektę należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy: natalia.sycz@thinkingzone.pl
6. Nabywając uczestnictwo w Konferencji na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada
upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń do spełnienia wymagań
niniejszego Regulaminu.
7. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest
upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W
przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym
odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.
8. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji. W przypadku
rezygnacji z udziału w Konferencji, informację o rezygnacji oraz ewentualny wniosek o zwrot kosztów
Opłaty uczestnictwa należy wysłać mailem na adres natalia.sycz@thinkingzone.pl.
9. Złożenie pisemnej rezygnacji z usług nie później niż w terminie 14 dni roboczych przed terminem
Kongresu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Przyjęcie odwołania będzie
potwierdzone przez jednego z Organizatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany
w Zgłoszeniu. W takim przypadku dokonana opłata za uczestnictwo jest zwracana w terminie 14 dni na
rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Momentem dokonania zwrotu jest moment
złożenia

dyspozycji

przelania

środków

na

ww.

rachunek.

10. W przypadku złożenia rezygnacji między 14 a 7 dniem roboczym przed terminem Kongresu,
Organizatorzy obciążą Uczestnika indywidualnego kosztami w wysokości 50% wartości dokonanej
wpłaty lub należnej ceny (w przypadku Uczestników instytucjonalnych z odroczonym terminem
płatności) i wystawią stosowny dokument księgowy. W przypadku wpłat już dokonanych pozostałe
środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata, na co rezygnujący
wyraża zgodę. Momentem dokonania zwrotu jest moment złożenia dyspozycji przelania środków na
ww. rachunek.
11. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 10, Uczestnik zostanie
obciążony pełnymi kosztami wykupionego uczestnictwa.
12. W przypadku braku możliwości udziału w Kongresie i skorzystania z usług, z przyczyn niezależnych
od Uczestnika, Organizatorzy dopuszczają możliwość udziału w Kongresie i skorzystania z usług
innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego (Transfer Uczestnika). Informacje dotyczące
nowe

uczestnika

zostaną

przesłane

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres:

natalia.sycz@thinkingzone.pl nie później niż 2 dni robocze przed terminem Konferencji. W przypadku
niezgłoszenia zmiany Uczestnika stosuje się zapisy punktu 11.
13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Sprzedawca
dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w
terminie do 14 dni od dnia przesłania wniosku do Sprzedawcy.
14. W razie dokonania przez Użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem Systemu na konto
Sprzedawcy jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rejestracji, Sprzedawca dokona zwrotu
tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 30
dni od dnia przesłania do Sprzedawcy wniosku o zwrot nienależnie uiszczonej kwoty.
15. Opłata uczestnictwa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kosztów:
zakwaterowania, dojazdu oraz innych kosztów niezwiązanych z bezpośrednim uczestnictwem w
konferencji i niewymienionych w ofercie.
16. Transfer uczestnictwa jest możliwy pod warunkiem opłacenia uczestnictwa oraz poinformowania
drogą mailową Organizatora oraz podania wymaganych przez Organizatorów informacji dotyczących
osoby, która przejmie uczestnictwo w Kongresie osoby zgłoszonej pierwotnie.
12. Uczestnik przyjmujący usługę, zobowiązany jest do akceptacji regulaminu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania poprzez pojawienie się na terenie Konferencji lub imprezie towarzyszącej.
13. Każda usługa może być transferowana wielokrotnie.
14. Ostatecznym terminem transferu wszystkich usług jest 25 listopada 2018 r..
§ 5. 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. Uczestnictwo w Konferencji oraz akceptacja
Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub
rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku każdego z Uczestników w szczególności w ramach
ujęć grupowych, tła, ujęć tzw. tłumu 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

Kongresu 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 swojego wizerunku
i na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1.

Współ-administratorami danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator oraz

Współorganizator.,

2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez
Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez
jego wiedzy i zgody.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zakresem i celem określonym w Klauzuli informacyjnej,
która znajduje się w przy formularzu rejestracji i z której treścią Uczestnik zobowiązany jest się
zapoznać.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji
na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji
lub Regulaminu oraz a w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Uczestnika, również w celach
promocyjnych.
6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie
obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa,
przepisów BHP i przeciwpożarowych.
7. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń
porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto)
wystąpienia keynote speakera.
8. 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.
9. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
zgłoszenia z powodu braku miejsc.
10. Organizator zastrzega sobie prawo 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 mkmk.toc@gmail.com. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie
[5] dni od daty poinformowania Uczestnika o zmianie regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma
oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje
się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
11. Kontakt z Organizatorem w sprawie płatności, rozliczeń pakietów, obsługi uczestnikow i spraw
związanych z rejestracja uczestników jest możliwy pod adresem: natalia.sycz@thinkingzone.pl Kontakt
w sprawach agendy eventu, treścią merytoryczną, partnerów, sponsorów i pozostałych kwestii
związanych z organizacją Kongresu jest możliwy pod adresem maciej.winiarek@toc.edu.pl.
12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją,
jak również w miejscach zakwaterowania.
15. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.

