REGULAMIN
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI)
2. Konferencja odbędzie się w formacie online, w dniu 19 listopada 2020 r. i będzie
transmitowana za pośrednictwem sieci Internet.
3. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prelekcji
w innym języku niż język polski.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, zmiany terminu lub agendy w
przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację Konferencji
5. W przypadku odwołania Konferencji wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane
o tym fakcie drogą mejlową, a także zwrócone zostaną kwoty wpłacone przez Uczestników
na konto Organizatora tytułem opłat za udział w Konferencji.
6. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz
utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień
i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Stowarzyszenia "Miasta
w Internecie" oraz na stronach www Organizatora.

Zgłoszenie udziału
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Aby zarejestrować swój udział w 24 Konferencji "Miasta w Internecie" należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy odpowiedni dla instytucji, którą reprezentuje Uczestnik.
Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
Termin dokonywania zgłoszeń upływa 18 listopada 2020 r. Osoby zgłaszające się po tym
terminie proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kingą Wojtas
(tel. 503 935 921, k.wojtas@mwi.pl).
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń
w przypadku wyczerpania limitu Uczestników na Platformie Transmisyjnej.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego nakłada na Uczestnika obowiązek dokonania
płatności.
Kilka dni przed rozpoczęciem Konferencji, każdy Uczestnik, który dokonał wpłaty za
udział, otrzyma niezbędne informacje techniczne oraz unikatowy link do transmisji online.
Link będzie zabezpieczony, co oznacza, że w danym momencie można go otworzyć tylko
na jednym urządzeniu – przekazanie linku, spowoduje utratę dostępu do transmisji.
W przypadku rezygnacji osoby z udziału w Konferencji, instytucja zgłaszająca jest
zobowiązana do przesłania e-mailem pisemnej rezygnacji z udziału, najpóźniej do 18
listopada 2020 r. Nieobecność uczestnika na Konferencji online oraz niedokonanie wpłaty
nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.
Uczestnikowi, który po wniesieniu opłaty konferencyjnej, nie poinformuje we wskazanym
terminie oraz formie o rezygnacji z udziału w Konferencji, nie przysługuje zwrot dokonanej
opłaty. Osobom, które zgłosiły udział w konferencji, ale nie wniosły jeszcze opłaty za udział
w Konferencji, jeśli nie prześlą w wymaganej formie i terminie rezygnacji z udziału
w Konferencji, zostanie wystawiona faktura, zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu
zgłoszeniowym.

Uwarunkowania techniczne
Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz korzystać z Platformy Transmisyjnej
niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji
przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari
itd.).
2. Każdy Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania Netykiety na
czacie. Organizator zastrzega sobie prawo do odłączenia Uczestnika od streamingu online
przy niewłaściwym zachowaniu w trakcie Konferencji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub brak możliwości
korzystania z Platformy Transmisyjnej i oferowanych usług w przypadku, gdy spowodowane
jest to:
 siłą wyższą, czyli zdarzeniami, na które Organizator nie ma wpływu
 przekazania linka do transmisji innemu Uczestnikowi
 problemami technicznymi z urządzeniem lub dostępem do Internetu po stronie
Uczestnika.
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Opłata konferencyjna
1.

Opłatę za uczestnictwo, zgodnie z wybranym pakietem, prosimy przekazać na konto:
BRE Bank S.A. / 03 1140 1081 0000 2136 5500 1001
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów
z dopiskiem: opłata za udział w 24 Konferencji "Miasta w Internecie" Pani/Pana...
2. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
3. Jeśli Uczestnik zaznaczy w formularzu zgłoszeniowym odpowiednie pole, Organizator
wystawi fakturę pro forma.

Ochrona danych osobowych
2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11a, kontakt z administratorem: ado@mwi.pl
Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji Konferencji
4. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez SMWI w zgodzie z
przepisami prawa, wyłącznie w celu organizacji i realizacji Konferencji
5. Uczestnikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany (w tym
aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w
Polityce prywatności SMWI (https://www.mwi.pl/uploads/filemanager/dokumenty/politykaprywatno%C5%9Bci.pdf).
3.

