Regulamin udziału w Konferencji Rodzinnej - Kultura
Kreatywności KREOgeneracja 2013
1. Postanowienia ogólne
1.1 Konferencja Rodzinna- Kultura Kreatywności KREOgeneracja 2013, zwana w dalszej części
Regulaminu Konferencją odbywa się w dniu 13 października 2013r. w auli Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4)
1.2 Organizatorem Konferencji są: Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB i Koło Komunikacji
Kreatywnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami Konferencji są rodzice, dzieci, studenci i trenerzy oraz inne osoby związane
zawodowo z tematyką konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5 W ramach Konferencji odbędą się wykłady, panel dyskusyjny oraz warsztaty merytoryczne.
1.6 Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem www.damb.org w
zakładce KONFERENCJA, adres e-mail do kontaktów konferencja@damb.org
2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie Uczestnictwa w konferencji wyłącznie za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.damb.org
w zakładce KONFERENCJA.
2.2 Uczestnikami konferencji są osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy w imieniu
swoim oraz dziecka/ dzieci do 4 października 2013r. za pośrednictwem formularza na stronie
www.damb.org w zakładce KONFERENCJA
2.3.Każdy dorosły uczestnik Konferencji, wypełniając formularz zgłoszeniowy może zapisać się
w części warsztatowej na jeden z trzech warsztatów do wyboru, podanych w programie
Konferencji. W każdym z 3 warsztatów może uczestniczyć do 20 uczestników ( w warsztacie
międzypokoleniowym 10 par rodzic + dziecko). Decyduje kolejność zgłoszeń.
2.4 Każdy Uczestnik, który wypełnił formularz zgłoszeniowy otrzyma zaświadczenie udziału w
Konferencji.
2.5 Udział w Konferencji (wykłady, panel dyskusyjny, warsztaty)jest bezpłatny, natomiast
koszty pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.6 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy
nie dokonał on rejestracji drogą elektroniczną.
2.7 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 4
października 2013r. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości
skorzystania z pełnej oferty Konferencji.

2.8 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału
w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na oficjalny e-mailem
konferencja@damb.org
2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze
strony Organizatora.
2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego
niezależnych. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez
Uczestnika w związku z Konferencją.
2.11 Zasady uczestnictwa dzieci w konferencji oraz w warsztatach prowadzonych podczas
konferencji:
2.11.1 Z warsztatów mogą korzystać jedynie dzieci rodziców obecnych na konferencji w wieku
od 6-14 lat za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna oraz po wcześniejszym zgłoszeniu w
formularzu zgłoszeniowym. Dzieci poniżej 6 r.ż. na Konferencji przebywają wyłącznie pod
opieką rodziców/opiekunów. Dzieci od 4 roku życia mogą pod opieką rodziców brać udział w
warsztatach międzypokoleniowych. Młodzież od 15 r.ż. może wraz z rodzicami brać udział w
wykładach oraz po wcześniejszym zgłoszeniu w warsztatach kreatywności.
2.11.2 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są podać imię i nazwisko dziecka opiekunom na
Konferencji oraz zostawić nr swojego telefonu komórkowego, a także wpisać godziną odbioru
dziecka i podpisać jego odbiór. Wszelkie uwagi czy roszczenia w związku z korzystaniem z
warsztatów, wobec personelu bądź operatora należy zgłaszać pisemnie najpóźniej przy odbiorze
dziecka.
2.11.3 Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko
podczas zabawy oraz za szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom warsztatów.
2.11.4 Rodzice i opiekunowie chcący pozostawić dziecko pod opieką Trenerów Ośrodka
Twórczej Psychoedukacji DAMB są zobowiązani do :
a) wypełnienia formularza,
b) okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość – przy odbiorze dziecka – dla ich
bezpieczeństwa,
c) odbioru dziecka w ustalonym terminie,
d) zobowiązuje się ponieść wszelkie niezbędne koszty związane z opieką nad dzieckiem – w
przypadku nie odebrania dziecka w terminie (koszt opieki, jedzenia, hotelu),
d)w przypadku konieczności udzielenia dziecku nagłej pomocy medycznej upoważnia lekarzy do
wykonania wszelkich niezbędnych zabiegów medycznych
2.11.5 Dziecko może być odebrane wyłącznie przez rodzica/ opiekuna lub osobę pełnoletnią
wskazaną przez rodzica/ opiekuna w formularzu – za okazaniem dokumentu tożsamości.
2.11.6 Personel oraz prowadzący warsztaty nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste
Klientów, pozostawione przez nich bez opieki.

3. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas konferencji
3.2. Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas konferencji, pod warunkiem,
że Uczestnicy są o tym poinformowani, a pomieszczenia przeznaczone na te działania są
wyraźnie oznaczone.
3.3. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań
marketingowych wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy
prawne i obyczajowe.
3.4. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest
dobrowolne.
3.5. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu
marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach
przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.
4. Reklamacje
4.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w
formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
4.2 Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni
od dnia zakończenia Konferencji.
4.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
5. Postanowienia końcowe
5.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat
związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych
Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
5.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.3 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej konferencji, oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz
wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
5.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
5.5 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z
dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje
i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres emailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami Konferencji.
5.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

5.7 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją.
5.8 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

