
 
 

Strona 1 z 8 

 

REGULAMIN 

POZNAŃSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO 

POZNAŃ, 20-21 PAŹDZIERNIKA 2022 R. 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego jest Fundacja Instytut Poznański. 

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r. na Stadionie Poznań przy 

ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320) – w formie stacjonarnej. 

2. Celem Kongresu jest umożliwienie prowadzenia wieloaspektowej i multitematycznej 

debaty o społeczno-gospodarczym charakterze. 

3. Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Kongresie, a także prawa i obowiązki 

Uczestników w czasie trwania Kongresu, jak również innych osób uczestniczących 

w Kongresie. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym 

uczestnictwa w Kongresie. 

4. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie wobec wszystkich osób uczestniczących w toku 

Kongresu – w zakresie nieuregulowanym w odrębny sposób. 

5. Oficjalna strona internetowa Kongresu znajduje się pod adresem: 

www.kongres.poznanski.org. 

6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w poniższy sposób: 

a) pocztą tradycyjną na adres: ul. Młyńska 14,  61-730 Poznań; 

b) telefonicznie: +48 789 271 993; 

c) pocztą elektroniczną: instytut@poznanski.org. 

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Kongresu oraz recepcji 

Kongresu. 

8. Kongres realizowany jest w ramach zadania publicznego zatytułowanego „Instytut jeszcze 

bardziej Poznański”, na które Organizator otrzymał dotację w ramach Priorytetu 1a. 

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, będącego elementem Programu 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zadanie publiczne jest realizowane na 

podstawie umowy PROO/1a/15/2020, którą Organizator zawarł z Narodowym Instytutem 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 1 września 2020 r. 

 

§ 2. 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. Kongres – Poznański Kongres Gospodarczy, organizowany w Poznaniu w dniach 20 – 21 

października 2022 r. na Stadionie Poznań przy ul. Bułgarskiej 17 (60-320 Poznań); 
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2. Organizator – Fundacja Instytut Poznański z siedzibą w Poznaniu (61-730) przy ul. 

Młyńskiej 14, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000752367, NIP 783-178-97-32, REGON 381529633; 

3. Przedstawiciel Organizatora – osoba działająca w imieniu Organizatora w toku 

organizacji Kongresu, posiadająca odpowiednie identyfikatory; 

4. Wolontariusz – osoba współdziałająca przy organizacji Kongresu wraz z Organizatorem na 

podstawie umowy o wolontariat; 

5. Obsługa – osoby funkcyjne, pełniące funkcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

osób uczestniczących w Kongresie oraz prawidłowości jego przebiegu, w szczególności 

pracownicy firmy ochroniarskiej, działającej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w toku 

Kongresu, a także technicy, operatorzy, ratownicy medyczni itp.; 

6. VIP – gość specjalny Kongresu, biorący udział w całości lub części Kongresu; 

7. Moderator – osoba prowadząca określoną część Kongresu w postaci panelu lub inną część 

Kongresu, przewidzianą w programie Kongresu; 

8. Panelista – osoba uczestnicząca czynnie w toku panelu lub innej części Kongresu; 

9. Gość – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

która dokonała rejestracji udziału w Kongresie i otrzymała od Organizatora potwierdzenie 

uczestnictwa, uprawniona do biernego uczestnictwa w Kongresie. 

10. Partner – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 

której przyznana została zdolność prawna uczestnicząca w sposób czynny w Kongresie na 

podstawie odrębnie zawartej umowy, określającej jej prawa i obowiązki; 

11. Uczestnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 

której przyznana została zdolność prawna uczestnicząca w Kongresie jako Gość, 

Wolontariusz, Obsługa, VIP, Moderator, Panelista, Partner lub Przedstawiciel Organizatora 

– w zakresie nieuregulowanym w sposób odrębny; 

12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

13. Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny udostępniony na stronie internetowej 

Kongresu pod adresem: www.kongres.poznanski.org lub www.kongres.conrego.com, 

umożliwiający rejestrację Uczestników do udziału w Kongresie. 

 

§ 3. 

Rejestracja udziału w Kongresie 

1. Warunkiem udziału w Kongresie przez Uczestnika jest dokonanie rejestracji uczestnictwa 

za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: 

www.kongres.poznanski.org lub www.kongres.conrego.com. 
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2. Do prawidłowego zarejestrowania się Uczestnika niezbędne jest: 

a) podanie danych osobowych oraz kontaktowych; 

b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 

2 RODO dla celów organizacji Kongresu; 

d) wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku Uczestnika na potrzeby 

promocyjne, reklamowe i marketingowe Organizatora oraz Partnerów Kongresu – 

w tym m.in. PKN Orlen S.A. 

3. Podanie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz 

konieczne dla rejestracji Uczestnika i uzyskania prawa do uczestnictwa w Kongresie. 

4. Po wypełnieniu formularza, w ciągu 48 godzin, na wskazany w formularzu adres e-mail 

zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji udziału w Kongresie oraz aktualna treść 

zaakceptowanego Regulaminu – wraz z pozostałymi informacjami niezbędnymi do udziału 

w Kongresie. 

5. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji Uczestnik jest zobowiązany do weryfikacji czy dane 

znajdujące się na potwierdzeniu rejestracji pozostają zgodne z podanymi przez niego 

danymi w toku rejestracji. Wszelkie rozbieżności Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie 

zgłosić Organizatorowi. 

6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia rejestracji w przeciągu 48 godzin od chwili 

wysłania formularza rejestracyjnego Uczestnik powinien skontaktować się 

z Organizatorem – za pomocą jednej z proponowanych form kontaktu z Organizatorem w 

celu wyjaśnienia braku potwierdzenia rejestracji. 

7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest możliwe od 12 września 2022 r. od godz. 20:00 

do dnia 16 października 2022 r. do godz. 23:59. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji, w szczególności jeżeli 

liczba Uczestników będzie musiała zostać dostosowana do obowiązujących wymagań 

prawnych lub zaleceń sanitarnych. Organizator zastrzega także możliwość wcześniejszego 

zakończenia rejestracji niż termin, podany w §3 ust. 7 Regulaminu – w przypadku 

wypełnienia limitu miejsc. 

 

§ 4. 

Zasady uczestnictwa w Kongresie 

1. Zarejestrowanie uczestnictwa w Kongresie uprawnia Gości do biernego uczestnictwa we 

wszystkich wydarzeniach objętych programem Kongresu – w formie publiczności. 

Dopuszcza się możliwość zadawania pytań przez Gości prelegentom lub innym osobom 

występującym w toku Kongresu. 

2. Wstęp Uczestnika na teren Kongresu jest możliwy tylko po uprzednim okazaniu 

potwierdzenia rejestracji, przesłanego w toku rejestracji na podany przez Uczestnika adres 

e-mail. Możliwe jest okazanie potwierdzenia w formie elektronicznej. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestnika na podstawie 

okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, 

paszport, legitymacja szkolna lub studencka) w chwili jego wstępu na teren Kongresu. 

4. Po okazaniu potwierdzenia rejestracji, Uczestnik otrzymuje indywidualny identyfikator, 

uprawniający do wstępu na teren Kongresu. Uczestnik ma prawo do wielokrotnego wstępu 

i opuszczania terenu Kongresu, z zastrzeżeniem, że uprawniającym do wstępu jest 

posiadanie indywidualnego identyfikatora. 

5. Osoby niezarejestrowane oraz nie posiadające indywidualnego identyfikatora mają 

obowiązek niezwłocznie opuścić teren Kongresu na żądanie Organizatora lub jego 

Przedstawicieli. 

6. W przypadku utraty, zagubienia bądź zniszczenia indywidualnego identyfikatora Uczestnik 

ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi, który wyda Uczestnikowi 

identyfikator zastępczy. 

7. Organizator może odmówić Uczestnikowi wstępu na teren Kongresu w przypadku: 

a) niezgodności pomiędzy danymi zawartymi na potwierdzeniu rejestracji 

a dokumentem tożsamości Uczestnika; 

b) podejrzenia znajdowania się Uczestnika w stanie po spożyciu alkoholu lub innych 

środków odurzających; 

c) próby wejścia na teren Kongresu przez Uczestnika posiadającego niebezpieczne 

przedmioty; 

d) w każdym innym przypadku, w którym zachodzi podejrzenie, że obecność 

Uczestnika może powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia innych 

osób obecnych na Kongresie, a także zakłócanie porządku publicznego. 

8. Uczestników obowiązuje zakaz: 

a) udostępniania indywidualnego identyfikatora innej osobie, niż osoba dla której 

został on wydany; 

b) wprowadzania na teren Kongresu zwierząt; 

c) niszczenia lub innego niedozwolonego naruszania obiektów, elementów wystroju, 

stanowisk Partnerów; 

d) prowadzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, 

promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych 

z Organizatorem; 

e) wnoszenia na teren Kongresu niebezpiecznych przedmiotów, broni, alkoholu, 

substancji niedozwolonych, odurzających lub materiałów pirotechnicznych; 

f) podejmowania zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. W trakcie Kongresu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, 

przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń 

Organizatora, jego Przedstawicieli, Wolontariuszy oraz Obsługi. 

10. Organizator zastrzega możliwość nakazania Uczestnikowi opuszczenia terenu Kongresu w 

przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu, 

niewykonywania poleceń Organizatora, jego Przedstawicieli, Wolontariuszy lub Obsługi, a 
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także stwarzania zagrożenia dla życia lub zdrowia osób uczestniczących w Kongresie lub 

zakłócania porządku publicznego. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Organizator zastrzega możliwość weryfikacji 

spełnienia przez Uczestników postanowień Regulaminu w zakresie zakazów wnoszenia na 

teren Kongresu niedozwolonych przedmiotów – z zachowaniem odpowiedniego szacunku 

i z poszanowaniem godności Uczestników. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników na 

mieniu jak i na osobie, jak również za szkody spowodowane siłą wyższą. Powyższe nie 

dotyczy odpowiedzialności za szkody umyślnie spowodowane przez Organizatora. 

13. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy 

Uczestników, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione w trakcie 

Kongresu. 

14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie 

szkody, w tym dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym 

organizowany jest Kongres. 

15. Uczestnicy Kongresu zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

zasad bezpieczeństwa BHP oraz reguł powszechnie obowiązujących na terenie obiektu, 

w którym organizowany jest Kongres, w szczególności Regulaminu Stadionu Poznań. 

16. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu organizacji 

Kongresu, w szczególności jest zobowiązany do poruszania się wyłącznie w miejscach 

udostępnionych dla Uczestników, z wyłączeniem miejsc oznaczonych jako wyłączone ze 

swobodnego dostępu lub przeznaczone dla określonej grupy osób, np. Obsługi, 

Wolontariuszy, VIP czy Partnerów. 

17. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia. 

18. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania i korzystania ze środków ochrony indywidualnej 

(np. maseczki) – jeśli obowiązek ten wynikać będzie z przepisów prawa obowiązujących w 

trakcie Kongresu. 

§ 5. 

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestników 

1. Przebieg Kongresu zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

2. Dokonując rejestracji uczestnictwa w Kongresie, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora – w razie utrwalenia 

wizerunku Uczestnika  w związku z udziałem w Kongresie – stosownie do art. 81 ust. 1 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik wyraża również zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Partnerów – w tym 

m.in. PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 7, do których 

odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego paragrafu. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez 

Organizatora między innymi w celach promocji i informowania o Kongresie lub o 

działalności Organizatora - w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie 
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przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie Kongresu, jak i po jego 

zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach 

społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), w prasie lub na stronie 

internetowej Organizatora (www.poznanski.org) lub Kongresu 

(www.kongres.poznanski.org). 

4. Uczestnik może w dowolnej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie lub rozpowszechnianie 

wizerunku, co uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Kongresie. Cofnięcie zgody nie ma 

skutku wobec materiałów reklamowych, promocyjnych czy marketingowych 

wyemitowanych przed cofnięciem zgody. 

5. Organizator zobowiązuje się do rejestrowania przebiegu Kongresu, w tym także wizerunku 

Uczestników w sposób zapewniający poszanowanie godności osób oraz w sposób 

zapewniający rzetelność rejestracji przebiegu Kongresu. 

6. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w 

szczególności poniższe pola eksploatacji: 

a) wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, 

w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

b) wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci 

multimedialnej, w tym do Internetu; 

c) wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu 

multimedialnego; 

d) wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu 

danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i 

bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy 

do używania na podstawie innego stosunku prawnego; 

e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych; 

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych lub innych utworach w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub 

rozpowszechnianie wizerunku osób uczestniczących w Kongresie przez osoby trzecie, inne 

niż Organizator, jego Przedstawiciele, Wolontariusze lub Obsługa. 

 

§ 6. 

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników 

W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO, Organizator poniżej przekazuje informację 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników: 
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1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fundacja Instytut Poznański 

z siedzibą w Poznaniu. 

2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez dane kontaktowe 

wskazane w §1 Regulaminu. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych 

osobowych. 

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji Kongresu a 

także w celu dochodzenia należnych Administratorowi lub Uczestnikowi praw i roszczeń. 

Uczestnik może wyrazić zgodę także na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

kontaktu w celach marketingu. 

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika do następujących 

podmiotów, mających siedzibę w państwie trzecim w rozumieniu RODO, tj.: 

a) Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland); 

b) Conrego Sp. z o.o. (ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a) w przypadku danych osobowych i kontaktowych podanych w formularzu 

rejestracyjnym – zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO; 

b) w przypadku wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku Uczestnika – zgoda 

Uczestnika na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO; 

c) w przypadku kontaktu Administratora w celach marketingowych na podany przez 

Uczestnika adres poczty elektronicznej – zgoda Uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

6. Poza przetwarzaniem danych osobowych na ww. podstawach dane mogą być 

przetwarzane w niezbędnym zakresie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). Ma to związek z ciążącymi na Administratorze, związanymi z realizacją zadania 

publicznego, obowiązkami prawnymi oraz fiskalnymi. 

7. Administrator może przetwarzać w niezbędnym zakresie dane Uczestnika na podstawie 

swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który może polegać 

między innymi na dochodzeniu lub zabezpieczeniu przez Administratora przysługujących 

mu wobec Uczestnika roszczeń. 

8. Dane przetwarzane na ww. podstawach będą przetwarzane do momentu zakończenia 

Kongresu. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez 

czas wymagany przepisami, przy czym zazwyczaj jest to czas 5 lat, do końca roku 

kalendarzowego, liczonych od dnia zakończenia zadania publicznego. Dane przetwarzane 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane 

bezterminowo lub do czasu, gdy przetwarzanie będzie zbędne ze względu na cel, w którym 

dane były przetwarzane. 

9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane podmiotom, z którymi Administrator 

współpracuje przy organizacji Kongresu, jak również organom administracji publicznej. 
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10. Administrator będzie informował o ewentualnych zmianach zasad przetwarzania danych 

Uczestnika. 

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, 

dostępu do tych danych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub 

osoby trzeciej, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie 

przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z tytułu uczestnictwa w Kongresie rozstrzygać 

będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca i terminu organizacji Kongresu, 

harmonogramu Kongresu a także jego odwołania. Wszelkie informacje dotyczące zmian 

zostaną udostępnione na stronie internetowej Kongresu oraz indywidualnie Uczestnikom 

– na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. 

4. Organizator zastrzega możliwość organizacji Kongresu w formie hybrydowej. W takim 

przypadku Uczestnikom udostępnione zostaną niezbędne dane do uczestnictwa w 

Kongresie w formie on-line oraz inne informacje. 

5. W przypadku zmian w organizacji Kongresu (zmiana miejsca, terminu), jego odwołania lub 

zmiany poszczególnych punktów programu Kongresu, Uczestnikowi nie przysługują 

względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w zakresie zwrotu 

poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w Kongresie, w tym o zwrot kosztów 

poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem. 

6. W przypadku zmian w organizacji Kongresu Uczestnicy zachowują prawo do udziału w 

Kongresie – w nowym terminie, miejscu i warunkach, podanych przez Organizatora. 

7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie w dowolnej chwili, w tym również 

w toku Kongresu. Rezygnacja z uczestnictwa nie wymaga podejmowania przez Uczestnika 

jakichkolwiek czynności, w szczególności składania oświadczenia o rezygnacji.  

8. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

9. Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w treści Regulaminu, w szczególności 

gdy zmiana Regulaminu wynikać będzie ze zmian sposobu organizacji Kongresu, miejsca 

lub czasu jego organizacji, a także aktualnych regulacji prawnych. Zmiana Regulaminu 

zostanie ogłoszona na stronie Kongresu wraz z datą, od której do Uczestników 

zastosowanie mieć będzie nowe brzmienie Regulaminu oraz doręczona zostanie 

dotychczas zarejestrowanym Uczestnikom na podany w toku rejestracji adres poczty 

elektronicznej. 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem 12 września 2022 r. 


