
 

Regulamin uczestnictwa w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 
w dniach 8-9 września 2017 r. w Warszawie 

 
I Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla osób uczestniczących w VIII Ogólnopolskim Forum           

Inicjatyw Pozarządowych (dalej: VIII OFIP), które przygotowywane jest przez Ogólnopolską Federację           
Organizacji Pozarządowych. VIII OFIP odbędzie się w dniach 8-9 września 2017 r. na terenie              
Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącego się przy ul. Krakowskie         
Przedmieście 26/28 w Warszawie.  

2. Dokument określa warunki uczestnictwa w VIII OFIP oraz zasady jego organizacji. 
3. Przez następujące określenia użyte w Regulaminie rozumie się: 
a) Gospodarz Sesji - grupa nieformalna, instytucja, organizacja pozarządowa, która została zaproszona           

do organizacji drugiego dnia Forum. 
b) Moderator, Panelista  - osoba prowadząca sesję w czasie VIII OFIP-u.  
c) Organizator - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Warszawie przy           

ul. Strzeleckiej 3/12. 
d) Stypendysta PAFW - osoba, która otrzymała dofinansowanie z Programu “Wspieranie Organizacji           

Pozarządowych” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
e) Uczestnik - osoba zarejestrowana przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie          

www.ofip.eu, która opłaciła udział w VIII OFIP-ie 
4. Oficjalny serwis internetowy z informacją o Forum znajduje się pod adresem www.ofip.eu. 
5. 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. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, który stanowi            
integralną część zgłoszenia na VIII OFIP. 

 

II Zasady rejestracji i płatności 

1. Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa 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 VIII OFIP-ie. 

2. Rejestracja dla osób zainteresowanych udziałem w Forum dostępna będzie poprzez formularz           
rejestracyjny na stronie www.ofip.eu od 29 maja do 31 lipca 2017 r.  

3. Opłaty za uczestnictwo w Forum: 
a) 90 zł - koszt udziału w dwudniowym Forum oraz lunch wegetariański w dniach 8 i 9.09.2017 r. 
b) 75 zł - koszt udziału w dwudniowym Forum i jeden lunch wegetariański w dniu 8.09.2017 r.  
c) 75 zł - koszt udziału w dwudniowym Forum i lunch lunch wegetariański w dniu 9.09.2017 r. 
d) 60 zł  - koszt udziału w dwudniowym Forum. 

4. Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.  
5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełniania           

formularza rejestracyjnego.  
6. Po zakończeniu rejestracji zostanie wysłane drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji zgłoszenia          

wraz z danymi do dokonania przelewu za udział w VIII OFIP-ie. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni                  
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od otrzymania maila potwierdzającego rejestrację. Po dokonaniu płatności Uczestnik otrzyma na           
adres e-mail fakturę, która zostanie wystawiona na dane podane podczas rejestracji. Będzie to             
jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w VIII OFIP-ie. 

7. Uczestnikiem zostaje osoba, która prawidłowo dokona procesu rejestracji oraz opłaci koszty udziału            
w Forum lub otrzyma informację o otrzymaniu dofinansowania i zarejestruje się poprzez formularz. 

8. Dane do przelewu:  
 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa 

Nr konta: 22 1500 1777 1217 7011 4668 0000 
Tytułem: Udział w Forum VIII OFIP 8-9.09.2017 + (np. 2 lunche; lunch 8.09; lunch 9.09), 

imię, nazwisko, Organizacja 
 

9. Każda osoba będąca w grupie Gospodarza Sesji (Moderator, Panelista, osoba funkcyjna)           
zobowiązana jest zarejestrować się jako Uczestnik.  

10. Jeśli Moderator, Panelista chce wziąć udział w całym VIII OFIP-ie powinien opłacić koszty             
uczestnictwa określone w rozdziale II, pkt.3.  

11. Program VIII OFIP-u zostanie ogłoszony 12 czerwca 2017 r. 
12. Uczestnicy, którzy zarejestrowali się przed terminem określonym w rozdziale II pkt. 11, otrzymają link              

do formularza, poprzez który dokonają wyboru tematów, w których wezmą udział w czasie VIII              
OFIP-u. Część sesji będzie mogła przyjąć ograniczoną liczbę uczestników.  

13. Organizator VIII OFIP-u dysponuje dofinansowaniem ze środków Programu “Wspieranie Organizacji          
Pozarządowych” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 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 VIII OFIP-u. Informacje zawarte o dofinansowaniu              
ze środków PAFW zawarte są w dokumencie pt. “Regulamin dofinansowania ze środków            
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kosztów uczestnictwa w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw          
Pozarządowych 8-9 września 2017 r. w Warszawie” który dostępny jest na stronie www.ofip.eu. 

14. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na VIII OFIP oraz kosztów noclegu, za wyjątkiem osób,              
które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu “Wspieranie Organizacji Pozarządowych” PAFW. 

15. Istnieje możliwość zastąpienia Uczestnika przez inną osobę, jednakże Organizator musi zostać           
wcześniej o tym poinformowany i zaakceptować zmianę. Zmiany możliwe są do 10 sierpnia 2017 r.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu rejestracyjnego w momencie          
wyczerpania limitu miejsc. 

17. Uczestnik otrzyma podczas VIII OFIP-u materiały konferencyjne oraz pakiet uczestnika, w tym            
imienny identyfikator. Osoby nieposiadające identyfikatora nie będą miały wstępu do części obiektu, w             
którym odbywać się będzie Forum. 

 
III  Ochrona danych osobowych i wizerunku 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Ogólnopolska Federacja Organizacji         
Pozarządowych w siedzibą w Warszawie, ul. Strzelecka 3/12, wpisana  
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz          
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000169795. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem            
możliwości udziału w Forum.  

3. Rejestracja wiąże się z obowiązkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika na umieszczenie przesłanych            
danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą             
z dn. 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 18                   
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lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
4. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym           

do obsługi procesu rejestracji oraz realizacji VIII OPIF-u. 
5. Organizator gromadzi tylko te dane, które są niezbędne w procesie rekrutacji mogą zostać             

przekazane osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji rekrutacji            
świadczonych na podstawie Regulaminu, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług na          
potrzeby zorganizowania VIII OFIP-u. 

6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym             
do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, przedsiębiorstwom         
pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim w celu nadania            
przesyłki, zamawianiu usług hotelowych.  

7. Dane osobowe/listy Uczestnika są gromadzone i mogą być udostępnione instytucjom finansującym           
VIII OFIP lub firmom działającym na ich zlecenie, w ramach którego organizowane są wydarzenia w               
ramach Forum w szczególności w celu udzielania wsparcia, realizacji, monitoringu, kontroli, ewaluacji            
i sprawozdawczości.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwość żądania uzupełnienia,           
uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich           
usunięcia.  

9. Organizator może wykonać dokumentację fotograficzną i audio/video w celach prowadzenia          
dokumentacji projektowej 

10. Uczestnictwo jest połączone z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku           
Uczestnika w materiałach informacyjnych oraz publikacji związanych z realizacją VIII OFIP-u.           
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie ani czasowo. Przeniesienie niniejszego zezwolenia           
na osobę trzecią, nie wymaga uprzedniej zgody 

 

IV Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza           
zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw organizacji i instytucji wraz           
ze stanowiskami Uczestników. 

3. W czasie Forum będzie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród wszystkich Uczestników. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,           

do odwołania lub zmiany terminu Forum. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Forum w przypadku, gdy działania             

Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora, innych           
uczestników lub w inny sposób wyrządzają albo mogą wyrządzić im szkodę. 

6. W przypadku odwołania/zmiany terminu Forum z przyczyn leżących po stronie Organizatora,           
Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty. 

7. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje           

się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. 
9. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Forum             

www.ofip.eu. 
11. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia             

na stronie internetowej.  
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