
  

 

 

 

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FREBLOWSKIEJ 

„Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej” 

Lublin, 6 - 7.10.2017 r. 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Przesłanie zgłoszenia na Konferencję oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2. Organizatorem Konferencji jest Froebel.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy al. Racławickich 7. 

3. Konferencja będzie trwała dwa dni. Pierwszego dnia odbędzie się panel wymiany doświadczeń dla 

nauczycieli i praktyków freblowskiej metody (zajęcia w formie warsztatów, prezentacje, filmy, pokazy), natomiast 

dla dyrektorów placówek odbędą się specjalistyczne warsztaty. Drugiego dnia odbędzie się konferencja dla 

wszystkich uczestników.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca i godziny konferencji po wcześniejszym 

poinformowaniu Uczestników Konferencji, a także kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

5. Każdy wykład, doniesienie, referat lub film zaprezentowany na Konferencji jest utworem prawnie 

chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w konferencji 

1. Konferencja skierowana jest głównie do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Inne 

chętne osoby także mogą uczestniczyć w konferencji. 

2. Udział w Konferencji jest płatny i wynosi: 

 249,00 zł netto przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2017 r.  

 289,00 zł netto przy zgłoszeniu po 1 września 2017 r. 

3. Promocje nie łączą się.  



  

 

 

4. Szkolenia finansowane w min. 70 % ze środków publicznych, są zwolnione z VAT. W przypadku opłacania 

konferencji prywatnie do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %. 

5. Aby zgłosić udział w Konferencji, należy:  

 wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej www.froebel.pl (do 30 września 2017 r.)  

i przesłać na adres: konferencja@froebel.pl lub faksem pod nr 81 533 57 81; 

 w formularzu zgłoszeniowym należy zadeklarować uczestnictwo w Poranku Freblowskim; 

 informacja o miejscu, w którym odbędzie się Freblowski Poranek zostanie przekazana uczestnikom 

najpóźniej 30 dni przed konferencją droga elektroniczną; 

 dokonać opłaty konferencyjnej w zależności od daty zgłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia, organizator 

wystawia fakturę VAT za uczestnictwo w Konferencji. W tytule przelewu należy wpisać „Konferencja Freblowska”. 

W przypadku nieuiszczenia opłaty konferencyjnej w terminie, organizator może podjąć decyzję o skreśleniu z listy 

uczestników, a w przypadku korzystania z oferty promocyjnej, podjąć decyzję o konieczności zapłaty ceny 

regularnej. 

6. Po dokonaniu zgłoszenia, zostanie przesłany zwrotny e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.  

W przypadku braku otrzymania takiego potwierdzenia, należy skontaktować się z Organizatorem Konferencji 

(konferencja@froebel.pl). 

7. Rezygnację z uczestnictwa w konferencji można zgłosić najpóźniej 30 dni przed konferencją tj. do 6-go 

września 2017 r. Po tym czasie opłaty za uczestnictwo w konferencji nie zostaną zwrócone. Rezygnacja powinna 

być złożona w formie pisemnej i przesłana na adres konferencja@froebel.pl. Możliwe jest znalezienie osoby na 

zastępstwo. Fakt ten należy zgłosić e-mailowo na adres konferencja@froebel.pl.  

8. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania 

dostępnych wolnych miejsc. 

9. Każdy Uczestnik w ramach opłaty konferencyjnej otrzyma imienne zaświadczenie udziału  

w konferencji opatrzone indywidualnym hologramem, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch. Aby 

otrzymać zaświadczenie udziału w konferencji, należy uczestniczyć we wszystkich zadeklarowanych w formularzu 

wydarzeniach. Nie ma możliwości, aby w którejkolwiek części konferencji uczestniczyła inna osoba, niż 

zadeklarowana w formularzu. 



  

 

 

10. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu ani noclegu.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi 

w takim wypadku nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.  

                                                    
 
 
 
 
 

§ 3. Postanowienia końcowe 
 

1. Wysłanie karty zgłoszenia na Konferencję oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także 

przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem  

a Organizatorem. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie 

obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 833 

ze zm.) 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 wyłącznie do celów komunikacji 

pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane 

osobowe podane przez uczestnika. 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas Konferencji w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych organizatorów. 


