
 

 

 

 

Regulamin Kongresu Turystyki Społecznej  

§ 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Kongres Turystyki Społecznej zwany w dalszej części Regulaminu „Kongresem”, odbędzie 
się 13-14 października 2021 roku w Jeleniej Górze, w Hotelu Mercure. Wydarzenie 
skierowane jest do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych turystyką społeczną 
oraz działających w jej obszarze. 

2. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Symbioza z siedzibą w Świdnicy przy  ul. Gen.                        
W. Sikorskiego 2/1 58-100 Świdnica, tel. +48665088877, e-mail: 
biuro@fundacjasymbioza.pl, zwane w dalszej części „Organizatorem”.  

3. Partnerami organizacyjnymi wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Zarząd Główny, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polska 
Organizacja Turystyczna.  

4. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: 
www.kongresturystykispolecznej.pl 

5. Kongres odbywa się w formule stacjonarnej.  
6. Kongres jest wydarzeniem zamkniętym, w którym udział mogą wziąć jedynie osoby, 

które zarejestrują się i otrzymają potwierdzenie Organizatora.  
7. Uczestnikami Kongresu, zwanymi w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami” są: 

a) osoby, które dokonały rejestracji, o której mowa w § 2 Regulaminu;  
b) osoby, które otrzymały imienne zaproszenia od Organizatora Kongresu                                        

i potwierdziły w Organizatorowi swoją obecność.  
8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa                          

w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników Kongresu.  

 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest rejestracja Uczestnika poprzez wypełnienie 
formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie, a także akceptacja poniższego 
regulaminu.  

2. Rejestracja na Kongres jest imienna. Osoba, która poprawnie dokonała rejestracji, zwana 
jest w treści niniejszego Regulaminu „Uczestnikiem”.  

3. Rejestracja Uczestników odbywa się drogą internetową za pośrednictwem formularza 
rejestracyjnego dostępnego w serwisie internetowym Organizatora i trwa od dnia 20 
sierpnia 2021r. do wyczerpania dostępnych miejsc, nie dłużej jednak niż do 10 
października 2020 r. 

4. O dostępności miejsc na Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników   w systemie 
rejestracyjnym.  

5. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Organizator za pośrednictwem poczty 
elektronicznej potwierdzi przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie. 

6. Rejestracja nie obejmuje kosztów zakwaterowania, a w szczególności opłat z tytułu 
zamieszkania w wybranym przez Uczestnika hotelu – z wyjątkiem prelegentów, 



panelistów i innych osób, którym organizator zapewnił nocleg w drodze odrębnych 
uzgodnień.  

7. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych Uczestnika – nieobjętych kosztami 
udziału zawartymi w programie Kongresu, w tym kosztów dodatkowych usług Uczestnika 
– związanych z zakwaterowaniem w Hotelu, wynikających z regulaminu hotelowego, 
takich jak: opłaty za dodatkowe zamówienia, a w szczególności room service, minibar, SPA 
i inne dodatkowo płatne usługi Hotelu, a także za przekroczenie ustalonej przez Hotel 
doby hotelowej.  

8. Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność finansową za dokonane przez siebie 
zniszczenia, w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji Kongresu oraz 
wydarzeń towarzyszących Kongresowi. 

 
§ 3 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

1. Kongres jest wydarzeniem nieodpłatnym dla Uczestników, którzy zarejestrują się                          
i wezmą w nim udział.  

2. Koszt pełnego uczestnictwa dla jednego Uczestnika oszacowany został na poziomie 
500 zł od osoby (bez noclegu zapewnianego ze strony Organizatora) i 890 zł -                                   
w przypadku osób, którym Organizator pokrywa koszty noclegu.  

3. Koszt uczestnictwa w Kongresie dla Uczestników pokrywany jest z własnego wkładu 
finansowego Organizatora, wkładu partnerów oraz dotacji publicznych przyznanych 
Organizatorowi na realizację Kongresu Turystyki Społecznej.   

4. O rezygnacji z uczestnictwa w kongresie należy powiadomić Organizatora nie później niż 
7 dni przed kongresem, wysyłając mail imienny na adres: 
biuro@kongresturystykispolecznej.pl.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie i powiadomienia o tym organizatora                           
w terminie krótszym niż 7 dni przed wydarzeniem, braku powiadomienia i niewzięcia 
udziału w Kongresie z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator obciąży 
Uczestnika 100% kosztów wyszczególnionych w par. 3. pkt 2.  

6. Zamiast zarejestrowanego Uczestnika w Kongresie może wziąć udział inna osoba. 
Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą 
mailową (na adres: biuro@kongresturystykispolecznej) i uzyskanie potwierdzenia 
zmiany przez Organizatora, najpóźniej 5 dni przed Kongresem  w celu uniknięcia pokrycia 
kosztów wymienionych w ust. 2.  

 
§ 4 WYMAGANIA ORGANIZACYJNE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminie i godzinach 
odbywania się Kongresu, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa 
zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w 
trakcie epidemii, mogących obejmować:  

a) obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje, że 
Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie 
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,  

b) obowiązek samodzielnego wyposażenia się Uczestnika w materiały ochrony 
osobistej,  

c) obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru 
Wydarzenia,  

d) nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,  
e) nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek, 
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f) dezynfekcję dłoni przy wykorzystywaniu ogólnodostępnych płynów do 
dezynfekcji,  

g) korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,  
h)  nakaz poruszania się w podczas Wydarzenia zgodnie z oznaczeniami                                              

i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami 
przebywającymi w Miejscu wydarzenia w szczególności w kolejce do wejścia,                        
w punktach obsługi, przestrzeniach gastronomicznych, toaletach czy w windzie,  

i) nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia                            
u Uczestniczącego zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować 
obowiązek podania danych osób. z którymi Uczestnik miał kontakt na 
Wydarzeniu, wskazania przestrzeni, w której przebywał Uczestnik.  

 

§ 5 PRAWO ORGANIZATORA DO REJESTROWANIA WIZERUNKU I PUBLIKOWANIA 
MATERIAŁÓW 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku oraz 
głosu uczestników Kongresu zarejestrowanych w trakcie Kongresu, a także podczas 
wydarzeń towarzyszących, na potrzeby materiału sprawozdawczego, dokumentującego                    
i promującego Kongres oraz udostępniania tych materiałów Partnerom.  

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik Kongresu stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1231, z późn. zm.) wyraża zgodę, na rejestrowanie i nieodpłatne wykorzystanie                            
i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów na różnych polach eksploatacji, 
w szczególności udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach 
internetowych, portalach społecznościowych, 

3. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Kongresu 
uniemożliwi dalszy udział w Kongresie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub 
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Kongresu przez innych Uczestników Kongresu 
lub przez inne osoby. 

§ 6 PROGRAM KONGRESU 

1. Organizator ustala program Kongresu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w 
dniach, w których odbywa się Kongres, w tym ma prawo do dokonania zmian rozkładu 
czasowego, kolejności wystąpień oraz zmiany prelegentów.  

2. Program Kongresu umieszczony jest umieszczonego na stronie internetowej 
www.kongresturystykispolecznej.pl. Każdy uczestnik otrzyma aktualny program 
wydarzenia na podany w procesie rejestracji adres email, wraz z innymi dodatkowymi 
informacjami na temat Kongresu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Kongresu Turystyki 
Społecznej z przyczyn od siebie niezależnych.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez 
uczestnika czy podmiot zgłaszający uczestnika w związku ze zdarzeniami, o których 
mowa w zdaniu poprzednim. 
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§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH) 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Symbioza wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000511403, NIP 884-275-09-06, REGON: 
022420475 z siedzibą w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 2/1, 58-100 Świdnica. 

2. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Kongresu.  

3. Dane osobowe Uczestników zbierane za pomocą formularza rejestracyjnego Organizator 
będzie przetwarzał do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów tj.: 
realizacji zawartej przez Organizatora z Uczestnikiem umowy obejmującej udział w 
Kongresie, rozliczenia dotacji otrzymanych na realizację Kongresu, umożliwiających 
Uczestnikowi bezpłatne uczestnictwo w nim udzielone przez instytucje publiczne, 
realizacji celów marketingowych i ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony 
roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) przez okres czasu odpowiadający 
okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Organizator i jakie 
mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione 
podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, 
lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń.  

4. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono 
równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia 
danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922), a także wyrażeniem zgody na 
wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).  

5. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem 
koniecznym wzięcia udziału w Kongresie. 

6. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, korekty lub żądania usunięcia swoich danych 
osobowych.  

7. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Kongresie.  

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje w całości 
jego postanowienia, co potwierdza poprzez fakt przesłania Organizatorowi formularza 
rejestracyjnego. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą w pierwszej 
kolejności rozpatrywane na drodze polubownej. Jeżeli droga polubowna nie przyniesie 
skutku, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.  

3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.  
4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie 

wymagają uzasadnienia i wchodzą w życie z dniem opublikowania zaktualizowanej treści 
Regulaminu na stronie internetowej Kongresu. 

 


