
Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: 

Uczeń z autyzmem w procesie społecznej integracji 

 – fakty, kontrowersje, perspektywy.  

Warszawa, 19 listopada 2011. 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1.1 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Uczeń z autyzmem w procesie społecznej 

integracji – fakty, kontrowersje, perspektywy, zwana w dalszej części Regulaminu 

Konferencją odbywa się w dniu 19 listopada 2011 r. w Zespole Szkół nr 97           

w Warszawie. 

 

1.2 Organizatorem Konferencji jest Zespół Szkół Specjalnych nr 97 z siedzibą        

w Warszawie przy ul. Tarchomińskiej 4. 

 

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia 

Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 

1.4 Uczestnikami Konferencji są pracownicy naukowi, nauczyciele, terapeuci, rodzice 

dzieci z autyzmem oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką autyzmu. 

 

1.5 W ramach Konferencji odbędą się wykłady, dyskusje oraz sesja plakatowa. 

 

1.6 Oficjalny adres e-mail do kontaktów:  konferencja.autyzm@gmail.com 

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA I ODWOŁANIA UCZESTNICTWA. 

 

2.1 Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest: 

 

2.1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Formularza 

Rejestracyjnego lub Formularza Zgłoszenia Wystąpienia publikowanego przez Zespół 

Szkół nr 97 w Warszawie. 

 

2.1.2 Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora. 

 

2.2 Opłatę za Konferencję należy przesłać na konto Organizatora. 

 

2.3 Organizator nie wystawia faktury VAT za udział w Konferencji. 

 

2.4 Uczestnikami Konferencji są osoby, które wygłaszają prezentacje, prezentują 

plakaty oraz takie, które nie zgłaszają prezentacji/plakatu. 
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2.5 Uczestnikiem, który wygłasza prezentację jest osoba która: 

a) zgłosiła temat referatu, wraz ze streszczeniem do dnia 30 września 2011 

wysyłając wypełniony Formularz Zgłoszenia Wystąpienia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub tradycyjnej, 

b) została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy i została o tym fakcie 

poinformowana drogą elektroniczną, 

c) uczestniczy w Konferencji z własną prezentacją. 

 

2.6 Uczestnik opisany w punkcie 2.5 Regulaminu nie wnosi opłaty konferencyjnej. 

 

2.7 Uczestnikiem, który prezentuje plakat jest osoba która: 

a) zgłosiła temat plakatu, wraz ze streszczeniem do dnia 30 września 2011 

wysyłając wypełniony Formularz Zgłoszenia Wystąpienia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub tradycyjnej, 

b) została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy i została o tym fakcie 

poinformowana drogą elektroniczną, 

c) uzyskała zgodę na ekspozycję plakatu podczas Konferencji, 

d) wniosła opłatę konferencyjną do dnia 30 września 2011r. 

 

2.8 Uczestnikiem, który nie zgłasza prezentacji/plakatu jest osoba która: 

a) uczestniczy w konferencji nie wygłaszając prezentacji/nie prezentując 

plakatu, 

b) zgłosiła swoje Uczestnictwo do dnia 30 września 2011 wysyłając wypełniony 

Formularz Rejestracyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej              

lub tradycyjnej, 

c) dokonała opłaty za udział w konferencji do dnia 30 września 2011r. 

 

2.9 Uczestnicy opisani w punkcie 2.8 Regulaminu będą kwalifikowani według 

kolejności zgłoszeń. 

 

2.10 Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji. 

 

2.11 Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

 

2.12 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji         

w przypadku, gdy nie uiścił On opłaty konferencyjnej w terminie określonym przez 

Organizatora. 

 

2.13 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 

30 września 2011r. 

  

2.14 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji, jednak rezygnacja 

Uczestnika z udziału w Konferencji nie wiąże się ze zwrotem wniesionej opłaty 

konferencyjnej. 



 

2.15 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego 

niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania 

ze strony Organizatora. 

 

2.16 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn    

od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji 

może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów 

dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją. 

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

3.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych             

od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników 

na wskazane przez nich konta bankowe. 

 

3.2 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych          

od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu 

jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji. 

 

3.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

3.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

3.5 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku    

(Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji   

nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 

Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika 

(imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako 

informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy 

Uczestnikiem a Organizatorami konferencji. 

 

3.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą 

zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

 

3.7 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne     

z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 


