
Regulamin udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji 

on-line KREOgeneracja 2021 

WYJĄTKOWI 3 

1. Postanowienia ogólne: 
1.1 IV Ogólnopolska Konferencja on-line KREOgeneracja 2021 WYJĄTKOWI 3, zwana w 

dalszej części Regulaminu Konferencją odbywa się w dniu 13 lutego 2021r. on-line. 
Nadawać będziemy ze studia zlokalizowanego w siedzibie Ośrodka DAMB Aleja Wojska 
Polskiego 18 2a, 80-277 Gdańsk oraz innych miejsc, w których znajdują się nasi 
prelegenci. 

1.2  Organizatorem Konferencji są: Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB oraz Innocamp 
– ośrodek badawczo – szkoleniowy, a partnerami Wydawnictwo Smak Słowa i HWT 
Consulting. 

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w 
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

1.4 Uczestnikami Konferencji są rodzice, dzieci, studenci, trenerzy, pracownicy firm oraz 
inne osoby związane zawodowo z tematyką konferencji oraz partnerzy merytoryczni       
i przedstawiciele sponsorów. 

1.5 W ramach Konferencji odbędą się wykład, rozmowy, warsztaty merytoryczne oraz 
wyzwania grupowe. 

1.6 Warunki, na jakich odbywać się będą wyzwania oraz sposób wyłonienia zwycięzcy 
„Wyzwań KREOgeneracja 2021” są określone w osobnym regulaminie pod nazwą: 
Regulamin konkursu „Wyzwania”. 

https://damb.org/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-wyzwania.pdf 

1.7 Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem www.damb.org           
w zakładce KREOGENERACJA, adres e-mail do kontaktów  kontakt@damb.org  

2. Zasady Uczestnictwa 

2.1 Udział w Konferencji (wykład, rozmowy, warsztaty, wyzwania) jest bezpłatny.  
2.2 Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie Uczestnictwa w konferencji wyłącznie 

za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 
www.damb.org w zakładce KREOGENERACJA. 

2.3 Materiały z konferencji będą dostępne na kanale  

https://www.youtube.com/channel/UCX6oN68PsjVxjFYCZZSw8LA?fbclid=IwAR2R4Tu
ukmUz2usq_eHVB5-sX3pOCGMPWFn240V5uM24dp7Cyd3C5pRPyS8  

2.4 Uczestnikami konferencji są osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy w imieniu 
swoim oraz dziecka/ dzieci do 11 lutego 2021r. za pośrednictwem formularza na 
stronie www.damb.org  w zakładce KONFERENCJA. 

2.5 Każdy  dorosły uczestnik Konferencji, wypełniając  formularz zgłoszeniowy może zapisać 
się: na jeden z trzech obszarów podanych w programie Konferencji, a w nich na 
poszczególne warsztaty.  

2.6 Uczestnik zgadza się prezentację i udostępnianie stworzonego rozwiązania oraz 
udostepnienie tej prezentacji na facebookowym fanpagu, kanale YouTube a także na 
stronie Ośrodka DAMB.  

https://damb.org/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-wyzwania.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCX6oN68PsjVxjFYCZZSw8LA?fbclid=IwAR2R4TuukmUz2usq_eHVB5-sX3pOCGMPWFn240V5uM24dp7Cyd3C5pRPyS8
https://www.youtube.com/channel/UCX6oN68PsjVxjFYCZZSw8LA?fbclid=IwAR2R4TuukmUz2usq_eHVB5-sX3pOCGMPWFn240V5uM24dp7Cyd3C5pRPyS8


2.7 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, 
gdy nie dokonał on rejestracji drogą elektroniczną.  

2.8 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w 12 lutego 
2021r. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości 
skorzystania z pełnej oferty Konferencji. 

2.9 Zabrania się nagrywania konferencji oraz udostępnianie materiałów osobom trzecim.      
2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego 

niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do 
odszkodowania ze strony Organizatora. 

2.11 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. 

2.12 Z warsztatów dla dzieci na konferencji mogą korzystać dzieci w wieku 6-15 lat, za 
zgodą rodzica/prawnego opiekuna po wcześniejszej  rejestracji w formularzu 
zgłoszeniowym. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody rodzica/prawnego 
opiekuna na udział dzieci w  konferencji.  

 
3. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas konferencji 

3.1 Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań 
marketingowych wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają 
normy prawne i obyczajowe.  

3.2 Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu 
marketingowego, który kieruje sponsor do osób obecnych na konferencji.  

3.3 Uczestnik zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną newslettera: Ośrodka DAMB, 
Innocampu oraz Smaku Słowa.  

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. Dane osobowe: 

5.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek DAMB (dalej: 
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Gdańsk, 80-277 Aleja Wojska Polskiego 18/2a. Z 
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 
w/w adres lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@damb.org.  

5.2 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

5.3 Przetwarzanie odbywa się w celach związanych z organizacją Konferencji, udziału w 
szkoleniach, korzystaniu z usług Administratora. Dane osobowe nie pochodzą od stron 
trzecich.  

5.4 Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do innego państwa lub 
organizacji międzynarodowej.   

mailto:kontakt@damb.org


5.5 Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom, jedynie na podstawie 
przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.  

5.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od zakończenia 
realizacji zadania.  

5.7 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

5.8 Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

5.9 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jego nie podanie powoduje brak 
możliwości udziału w działaniach Administratora (udziału w Konferencji).  

6. Postanowienia końcowe 

6.1  Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

6.2 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. 

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

6.4 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 
w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i 
w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy, że 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 e-mailowy) traktowane są, jako informacje 
poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a 
Organizatorami Konferencji.  

6.5 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz regulaminu konkursu „Wyzwanie”. 

 


