REGULAMINKONFERENCJIW(NIE)BEZPIECZNEJSIECI
§1Postanowieniaogólne
1. Regulamin stanowi podstawę organizacji konferencji W (nie)bezpiecznej sieci…?
organizowanej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Bydgoszczy, która odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. i określa prawa oraz
obowiązki jego uczestników. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie
internetowej cen.bydgoszcz.pl. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do
wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na wyżej wymienionej stronie
internetowej.
2. Konferencja W (nie)bezpiecznej sieci…? jest inicjatywą Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z siedzibą ul. Jagiellońska 9, 85-067
Bydgoszcz.
3. Celemkonferencjijest:
a. zaprezentowanieróżnychobliczysieci
b. przedstawienienajnowszychbadańwzakresiebezpieczeństwauczniów
wInternecie
c. wymianadoświadczeńipoglądówdotyczącychniebezpiecznychgier
nastolatków
d. ukazaniewizerunkunastolatkawmediachspołecznościowych
e. promowaniedobrych
wzorcówwInternecie.
4. KonferencjaW(nie)bezpiecznejsieci…?jestnieodpłatna.
§
2Warunkiuczestnictwa
1. LiczbaosóbuczestniczącychwKonferencjijestograniczonado250osób.
2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowegozamieszczonegonastronieinternetowejcen.bydgoszcz.pl.
3. Kosztyprzejazdu,noclegówiwyżywieniaUczestnikpokrywawewłasnymzakresie.
4. Zgłoszenieuczestnictwajest
jednoznacznezakceptacjąniniejszegoRegulaminu.
§3Rezygnacjazuczestnictwa
1. UczestnikmaprawodorezygnacjizudziałuwKonferencji.
2. Zgłoszenieo
rezygnacjinależyprzesłaćnaadresrp@cen.bydgoszcz.pl.
3. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia
ze
stronyOrganizatora.
4. Uczestnikmaprawodelegowaćwzastępstwieinnąosobę,niżzgłoszona.
5. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji na
adres rp@cen.bydgoszcz.pl. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po
przesłaniupotwierdzeniazestronyOrganizatora.
§4OdpowiedzialnośćOrganizatora
1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki
organizacyjnekonferencjizgodnezjejopisem.
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2. Organizator ustala program konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w
programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian
rozkładuczasowegoikolejnościwystąpień.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia
zdarzeńlosowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą
zostaćzgubione,zniszczonelubskradzionepodczasKonferencji.
§5OdpowiedzialnośćUczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również
stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń
organizacyjno technicznych przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
NauczycieliwBydgoszczy.
2. W szczególności na terenie konferencyjnym, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
WojewódzkiegowBydgoszczyzabronionajest:
a. sprzedaż,podawaniei
spożywanienapojówalkoholowych,
b. sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i
innych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniunarkomaniijt.DZ.U.z2012r.poz.124,zpóźn.zm.)
c. wnoszeniebronipalnejiinnychniebezpiecznychprzedmiotów.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczeninaterenieobiektu,na
którymodbywasięKonferencja.
§6Ochronadanychosobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
NauczycieliwBydgoszczy.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji na konferencję "W(NIE) BEZPIECZNEJ SIECI..." (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922).,wtymstworzenialistyuczestników.
3. DokonującrejestracjiUczestnikwyrażazgodęnaprzetwarzaniejegodanychosobowych
dla
celówprzeprowadzeniaKonferencji,wtymstworzenialistyUczestników.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy
oraz
żądanieusunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w
Konferencji.
6. PodczasKonferencjiOrganizatormożeprzeprowadzaćsesjefotograficzneivideo.
§7Postanowieniakońcowe
1. OrganizatorzastrzegasobieprawodozmianwniniejszymRegulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisyKodeksuCywilnego.
3. Regulaminwchodziwżyciezdniem01września2017r.
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