Regulamin uczestnictwa w Konferencji organizowanej w ramach
VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest przeznaczony dla Uczestników Konferencji organizowanej w ramach
VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (dalej: VII OFIP) przez Ogólnopolską
Federację Organizacji Pozarządowych, która odbędzie się w dniach 14-15 września 2014 r.
na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
i określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu.
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 współorganizowania sesji drugiego dnia Konferencji.
c.

Konferencja – dwudniowe spotkanie 14-15 września 2014r w ramach VII OFIP.

d. Komitet Organizacyjny – komitet w skład, którego wchodzą przedstawiciele organizacji
pozarządowych, wspomagających Organizatora w przygotowaniach merytorycznych
i organizacyjnych VII OFIP.
e. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konferencji, zarejestrowana przez formularz
rejestracyjny zamieszczony na stronie www.ofip.eu, która opłaciła udział w konferencji.
f.

Panelista, Moderator – osoba współorganizująca sesję w czasie VII OFIP-u, jest zwolniona
z kosztów udziału, zarejestrowana przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie
www.ofip.eu, Jeśli Panelista, Moderator chce wziąć udział w całej Konferencji musi opłacić
koszt udziału.

g. potwierdzenie rejestracji: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji
w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.
3. Oficjalny serwis internetowy z informacją o Konferencji znajduje się pod adresem www.ofip.eu
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie wydarzenia i Regulaminie
oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
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Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i do jego akceptacji.

II. Zgłoszenie udziału i płatności

1. Zgodnie z niniejszym regulaminem wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne
z zawarciem umowy z Organizatorem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, oraz pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za uczestnictwo w VII OFIP.
2. Rejestracja uczestników dostępna będzie poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.ofip.eu
w do 21 sierpnia 2014 r.
3. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji:
a. 90 zł - koszt udziału w dwudniowej konferencji oraz zimny lunch wegetariański 14 i 15 września.
b. 75 zł - koszt udziału w dwudniowej konferencji i jeden zimny lunch wegetariański 14 września.
c.

75 zł - koszt udziału w dwudniowej konferencji i jeden zimny lunch wegetariański 15 września.

d. 60 zł - koszt udziału w dwudniowej konferencji.
4. Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
5. Istnieje możliwość zastąpienia zarejestrowanego uczestnika przez inną osobę, jednakże organizator
musi zostać o tym poinformowany i zaakceptować taką zmianę. Zmiany możliwe są do 31 sierpnia.
6. Podczas rejestracji każdy uczestnik jest zobligowany do wybrania w programie Konferencji
interesującego go tematu w każdym bloku czasowym. Część sesji będzie mogła przyjąć ograniczoną
liczbę uczestników. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem
rzeczywistym wypełniania formularza rejestracyjnego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych danych
Uczestnika do formularza rejestracyjnego.
8. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą elektroniczną potwierdzenie
rejestracji wraz z danymi do przelewu. Uczestnik w terminie 7 dni od otrzymania maila
potwierdzającego rejestrację musi dokonać płatności. Po uiszczeniu opłaty, na adres mailowy
uczestnika zostanie przesłana faktura. Faktura zostanie wystawiona na płatnika. W przypadku,
w którym uczestnik chciałby otrzymać fakturę na organizację musi zgłosić taki fakt Organizatorowi
(wypełnić dane dot. faktury w formularzu uczestnika) oraz dokonać płatności poprzez Organizację
na którą ma być wystawiona faktura.
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa
Nr konta: 22 1500 1777 1217 7011 4668 0000
Tytułem: udział w Konferencji VII OFIP, kwota z terminem (np. 90 zł. (14-15.09),
75 zł. (14.09), 75 zł. (15.09), 60 zł. (14-15.09) - imię, nazwisko, Organizacja
9. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu na Konferencję oraz koszty noclegu,
poza uczestnikami, którzy otrzymali, dofinansowanie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Organizator nie obliguje uczestników do konieczności wykupienia noclegu.
10. Organizator OFIP-u dysponuje dofinansowaniem z PAFW służącym wsparciu tych organizacji,
które z różnych względów nie mogą samodzielne pokryć kosztów uczestnictwa swoich członków
tj.: dojazd, nocleg, koszt udziału wraz z lunchami w czasie VII OFIP-u. Informacje zawarte

Pozarządowych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”,

Strona

kosztów uczestnictwa w konferencji w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw

2

o dofinansowaniu ze środków PAFW zawarte są w dokumencie pt. “Regulamin dofinansowania

który dostępny jest na stronie www.ofip.eu
11. Udział w Konferencji zostanie potwierdzony po prawidłowej rejestracji uczestnika oraz opłaceniu
kosztów udziału w Konferencji.
12. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie
swoich danych podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w celach związanych
z organizacją Konferencji.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu rejestracyjnego w momencie
wyczerpania limitu miejsc.
14. Rejestracja uczestników on-line będzie dostępna w terminie do 21 sierpnia 2014 r.
15. Uczestnik otrzyma podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz pakiet uczestnika,
w tym imienny identyfikator. Osoby nieposiadające identyfikatora nie będą miały wstępu do części
obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencja.

III. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wynikającymi 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).
3. Organizator zachęca do przestrzegania Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych przyjętej
na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 r. i zaktualizowanej w 2010 r.
w ramach projektu „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach
pozarządowych”. Z treścią Karty można zapoznać się pod tym linkiem: http://ofop.eu/node/155
4. Uczestnictwo w VII OFIP, w tym w Konferencji wiąże się ze zgodą 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 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.
5. W czasie Konferencji będzie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród wszystkich Uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia konferencji w przypadku
zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
7. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik otrzyma
zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty.
8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.ofip.eu
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10. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zamiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia

