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REGULAMIN KONGRESU 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki organizacji i uczestnictwa w 

Kongresie Polska Wielki Projekt w Grudziądzu (dalej jako: „Kongres”). 

2. Organizatorami Kongresu są Fundacja Polska Wieki Projekt, ul. Wilcza 31/9A, 00-544 

Warszawa oraz Fundacja Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności, ul. Parkowa 23D, 86-

300 Grudziądz (dalej jako: „Organizator”).  

3. Kongres odbędzie się w dniu 16.03.2023 r. w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, ul. 

Teatralna 1, 86-300 Grudziądz.  

4. Informacje odnośnie programu Kongresu zostały przedstawione na stronie wydarzenia, 

którego dotyczy niniejszy Regulamin, zawierającej szczegółowe informacje o wydarzeniu, pod 

adresem: https://kongresgrudziadz.pl (dalej jako: „Strona Kongresu”). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca, formy oraz wszelkich innych 

właściwości Kongresu. Informacja o zmianie w ww. zakresie zostanie zamieszczona na Stronie 

Kongresu. 

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Kongresu. Informacja o zmianie w 

tym zakresie zostanie zamieszczona na Stronie Kongresu lub ogłoszona w trakcie trwania 

Kongresu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu bez podania powodu.  

 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem Kongresu jest osoba fizyczna biorąca udział w Kongresie, która zgłosiła swój 

udział w sposób określony na Stronie Kongresu, tj. poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego (dalej jako: „Uczestnik”). 

2. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z 

wymagalnością pól formularza rejestracyjnego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych 

prawdziwych. 

3. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów 

przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym odbywa się Kongres, jak 

również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora. 

Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do niezakłócania przebiegu Kongresu.  

5. W razie naruszenia któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. 4 powyżej Uczestnik 

może zostać wykluczony z udziału w Kongresie. 

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie poprzez przesłanie wiadomości email 

na adres kontakt@kpca.com.pl.  

7. Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. 

https://kongresgrudziadz.pl/
mailto:kontakt@kpca.com.pl
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§ 3 DANE OSOBOWE 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest na Stronie Kongresu przy 

dokonywaniu rejestracji. 

§ 4 WIZERUNEK 

 1.Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

1) utrwalanie przebiegu Kongresu, w tym wizerunku, głosu i wypowiedzi Uczestników bez 

wynagrodzenia na ich rzecz, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, 

2) rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku zarejestrowanego na 

materiałach filmowych/zdjęciach i ich rozpowszechnienie w celach informacyjnych, 

edukacyjnych, reklamowych i marketingowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) nieograniczonego w czasie, wielokrotnego i nieodpłatnego zamieszczania utrwalonych 

materiałów w wybranym przez siebie medium, 

2) przekazania utrwalonych materiałów osobom trzecim do wykorzystania przez nie w celach 

informacyjnych i edukacyjnych, 

3) użycia wizerunku do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

utrwalania, obróbki, powielania, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

3. Organizator oświadcza, że wszystkie działania związane z udostępnianiem utrwalonych 

materiałów realizowane będą z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, zaś Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń o 

wynagrodzenie z tego tytułu. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Kongresu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa stanowią inaczej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z udziałem 

Uczestników w Kongresie, w tym za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Kongresu. 

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Kongres. 

7. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie Kongresu.  

 


