
Regulamin dla organizatorów konferencji w dniu 15 września 2014 r.

w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 

 

I Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy  regulamin  przeznaczony  jest  dla  organizatorów  konferencji  przygotowywanej  przez Ogólnopolską 

Federację Organizacji Pozarządowych w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (dalej: VII OFIP), 

która  odbędzie  się  w dniach 14-15 września  2014 r.  na  terenie  Kampusu Głównego Uniwersytetu  Warszawskiego

w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz innych wydziałach, określa zasady organizacji konferencji,  

prawa i obowiązki osób organizujących sesje oraz zakres ich odpowiedzialności.

2.  Przez następujące określenia użyte w Regulaminie rozumie się:

a)   Organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 3.

b)  Gospodarz  Sesji:  organizacja  pozarządowa,  instytucja,  grupa  nieformalna,  która  została  zaproszona

       do organizowania drugiego dnia konferencji.

c)  Komitet  Organizacyjny  –  grupa  osób  składająca  się  z  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych,

              wspomagających Organizatora w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych VII OFIP.

3.  Oficjalny serwis internetowy z informacją o konferencji znajduje się pod adresem www.ofip.eu.

4. Organizator zachęca do przestrzegania Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych przyjętej na I Ogólnopolskim 

Forum  Inicjatyw  Pozarządowych  we  wrześniu  1996  r.  i  zaktualizowanej  w  ramach  projektu  „Jawnie,  przejrzyście,  

odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach pozarządowych” w 2010 r. 

5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia organizacji, instytucji i grup nieformalnych,  

chętnych do współtworzenia konferencji. 

6. Współorganizatorzy konferencji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. 

II Zgłoszenie udziału

1.   Gospodarzami Sesji mogą zostać organizacje działające w III sektorze, instytucje i grupy nieformalne.

2.  Temat  sesji  można  zgłaszać  poprzez  formularz  online  znajdujący  się  na  stronie  www.ofip.eu

w  terminie  od  21  maja  do  13  czerwca  2014  r.  Wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  nie  jest  równoznaczne

z prowadzeniem sesji.

3.  Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń tematów sesji.

4.  Każda organizacja może zgłosić nie więcej niż jeden temat sesji.

5.   Zgłaszający  temat  zobowiązuje  się  do poprawnego wypełnienia  formularza  rejestracyjnego  zgodnie  ze stanem 

rzeczywistym.

6.  W formularzu rejestracyjnym należy podać dane organizacji,  osobę odpowiedzialną do kontaktu, proponowany  

temat sesji, opis sesji w tym uzasadnienie wyboru tematu, formę przeprowadzenia sesji, dane panelistów i moderatora  

prowadzącego sesję.

7.  Opis sesji powinien zawierać: problem, który będzie poruszała sesja,  uzasadnienie tematu, grupę odbiorców sesji 

oraz, wiedzę, o która wzbogacą się uczestnicy i na jakie pytania znajdą odpowiedź.
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8.  Organizator i Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do utworzenia sesji tematycznych i/lub połączenia kilku  

tematów w jedną sesję, za zgodą organizacji zgłaszających podobne tematy. 

9.  O przyjęciu bądź odrzuceniu tematu sesji decyduje Organizator i Komitet Organizacyjny.

10.  Wszystkie organizacje,  instytucje,  grupy nieformalne zgłaszające chęć współorganizowania konferencji  zostaną 

poinformowane do 20 czerwca 2014 r. mailem na adres podany w formularzu o przyjęciu lub niezakwalifikowaniu  

tematu do programu VII OFIP.

11.   Organizacja,  instytucja,  grupa  nieformalna,  której  temat  sesji  zostanie  przyjęty,  są  zobowiązane  potwierdzić  

gotowość  przeprowadzenia  sesji.  W  przypadku  nie  potwierdzenia  gotowości  przeprowadzenia  sesji  w  terminie,

o którym mowa powyżej, organizacja, instytucja, grupa nieformalna nie staje się Gospodarzem Sesji i nie będzie mogła  

prowadzić sesji. 

12. Czas trwania sesji: 90 min.

III Prawa i obowiązki Gospodarza Sesji

1.  Gospodarz Sesji jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.  Rolą  Gospodarza  Sesji  jest  merytoryczne  i  techniczne  przygotowanie  sesji,  w  tym  przygotowanie  listy  osób  

występujących  w  czasie  sesji  i  ich  zaproszenie  (paneliści,  moderator).  Gospodarz  Sesji  jest  odpowiedzialny

za pozyskanie panelistów, moderatora.

3.   W  terminie  do  15  lipca  2014  r.  Gospodarz  Sesji  prześle  do  Organizatora  materiały,  które  będą  publikowane

w materiałach informacyjnych, na stronie OFIP-u oraz w serwisach promujących wydarzenie:

a)  promujący, krótki opis sesji, 

b) imię i nazwisko moderatora oraz listę panelistów wraz z afiliacjami instytucjonalnymi i krótkimi informacjami

      o nich,

c) logotyp w formacie .ai, .eps, .pdf.

Niedotrzymanie powyższego terminu może spowodować, że informacja o sesji nie zostanie umieszczona w publikacji  

konferencyjnej.

4.  Gospodarz  Sesji  jest  zobowiązany  do  informowania  Organizatora  o  wszelkich  zmianach  organizacyjnych

i merytorycznych w ramach przygotowania i przeprowadzenia sesji.

5.  Gospodarz  Sesji  zadba  o  dodatkowe  upowszechnianie  informacji  o  sesji  za  pomocą  dostępnych  kanałów

oraz promocję wydarzenia celem pozyskania uczestników sesji.

6.  Gospodarz  Sesji  zobowiązany  jest  do  uczestnictwa  w  spotkaniach  organizacyjnych  przygotowanych

przez Organizatora przed i w trakcie konferencji.

7.  Obowiązkiem Gospodarza Sesji, przy wsparciu Organizatora, jest przygotowanie sali do sesji (tj. ustawienie stołów,  

nadzór nad sprzętem audio, próba techniczna, zapewnienie sprzętu).

8.  Gospodarze Sesji biorą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas prowadzonej sesji.

9.  Wypowiedzi prowadzących sesję nie mogą naruszać godności innych osób.

10. Gospodarze Sesji (w tym paneliści, moderatorzy) wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie  

fotograficznej, nagrań audiowizualnych oraz ich nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora poprzez ich publikację

i rozpowszechnianie w materiałach drukowanych, wykorzystywanie w sieci  Internet w tym na stronie Organizatora
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oraz portalach wideo i portalach społecznościach, w celu promocji i dokumentacji VII OFIP. Niniejsza zgoda nie jest  

ograniczona terytorialnie ani czasowo. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią, nie wymaga uprzedniej  

zgody.

11.  Każda  osoba  będąca  w  grupie  Gospodarza  Sesji  (paneliści,  moderator,  osoby  funkcyjne)  zobowiązana

jest zarejestrować się jako Uczestnik. Rejestracja Uczestników będzie możliwa w dniach 1-31 lipca 2014 r.

12.  Gospodarz  Sesji  we  własnym  zakresie  finansuje  koszty  pobytu,  przejazdu,  wystąpienia  osób  biorących  udział

w organizowanej przez niego sesji. 

13. Jeżeli Gospodarz Sesji dysponuje środkami, z których może sfinansować całość lub część kosztów organizacyjnych 

związanych z przeprowadzeniem sesji, proszony jest o kontakt z Organizatorem.

14. W terminie do 19 września 2014 r. Gospodarz Sesji przygotuje i prześle do Organizatora krótkie podsumowanie  

prowadzonej sesji, które znajdzie się na stronie internetowej OFIP-u i innych materiałach.

IV Prawa i obowiązki Organizatora konferencji

1.  Na potrzeby sesji zostanie wynajęta sala, która będzie odpowiednio oznaczona.

2.  O kolejności wystąpień Gospodarzy Sesji decyduje Organizator zgodnie z programem konferencji. 

3.  Temat sesji zostanie umieszczony w programie konferencji oraz opisany w publikacji konferencyjnej i na stronie 

OFIP-u, a także promowany poprzez dostępne kanały informacji.

4.  Organizator zapewnia ewentualne wsparcie w przygotowaniu sali  tuż przed sesją.  Taką potrzebę należy zgłosić  

najpóźniej na tydzień przed konferencją. 

V Postanowienia końcowe:

1.  Zgłoszenie Organizacji  do współtworzenia konferencji  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,  

poz. 833 z późniejszymi poprawkami).

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia konferencji w przypadku zaistnienia okoliczności

od niego niezależnych.

3.  Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  Regulaminie  oraz  zobowiązuje  się

do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. 

5.  Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

6.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej konferencji.
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