
Regulamin zapisów i uczestnictwa w warsztatach 

Konferencji Project Management 2016 – skuteczne 

zarządzanie biznesem 

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady kształtujące zapisy na warsztaty w ramach drugiego dnia 

Konferencji Project Management 2016 (zwanej dalej „Wydarzeniem”) organizowanym przez 

Koło Naukowe Strateg (zwane dalej „Organizatorem”)  

2. Zapisy na warsztaty odbywają się wyłącznie poprzez formularz umieszczony na oficjalnej 

stronie Wydarzenia lub bezpośrednio na stronie Systemu zapisów.  

3. Zapisy będą zamykane na 3 dni przed warsztatem (18.04.2016 o godzinie 15.00). 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zapisów.  

4. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Zapisanie się na formularzu nie jest warunkiem wystarczającym, by stać się Uczestnikiem 

warsztatu.  

6. Potwierdzenie udziału w warsztacie odbędzie się w formie telefonicznej. Dopiero od 

momentu telefonicznego potwierdzenia możliwy jest udział w Warsztacie.  

7. W razie rezygnacji Uczestnik ma obowiązek wypisania się z warsztatów drogą mailową na 

adres: hello@konferencjapm.pl tytułem maila [Rezygnacja nazwa warsztatu] (rezygnacja 

najpóźniej 2 dni przed warsztatem).  

8. Ilość miejsc na każdym warsztacie jest ograniczona. W przypadku rezygnacji lub braku 

potwierdzenia osoby z listy głównej wykonywany jest telefon kolejno do osób z listy 

rezerwowej. Jeśli żadna z osób nie wyrazi chęci wzięcia udziału w warsztacie bądź nie odbierze 

telefonu, wolne miejsce ogłaszane będzie na oficjalnej stronie wydarzenia oraz fanpage’u na 

Facebooku.  

9. Ważne jest pierwsze zgłoszenie danego uczestnika, zatem niemożliwe jest poprawienie 

wysłanego już formularza. Uprasza się o uważne jego wypełnienie.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnego z warsztatów bez podania 

przyczyny. Zobowiązuje się jednak do poinformowania o tym fakcie na swojej oficjalnej stronie 

oraz na fanpage’u na Facebooku.  

11. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator wydarzenia.  

12. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe podane w 

formularzu będą przetwarzane tylko w związku z rejestracją uczestnictwa w Warsztatach w 

ramach Wydarzenia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każda osoba ma możliwość do 

wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym, by uczestniczyć w Wydarzeniu. 


