REGULAMIN
uczestnictwa w Konwencie SZKOŁA CYFROWO INSPIRUJĄCA
w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Konwent pn. „SZKOŁA CYFROWO INSPIRUJĄCA” (zwany dalej „Konwentem”) jest organizowany
w ramach projektu pn. „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” realizowanego przez
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) dofinansowanego przez Ministra Edukacji
Narodowej
w
ramach
Rządowego
programu
wspomagania
w
latach
2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
2) Szczegółowe informacje dotyczące
www.cyfrowobezpieczni.pl.

Konwentu

dostępne

są

na

stronie

internetowej:

II. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONWENCIE
1) Udział w Konwencie jest bezpłatny.
2) Organizator zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom prawo do udziału w poszczególnych
punktach
programu,
nocleg
w
Warszawie,
w
Airport
Hotel
Okęcie
w
dn. 8/9 listopada 2017 r. w pokoju dwuosobowym oraz wyżywienie na czas Konwentu (2 obiady,
kolację oraz śniadanie).
3) Rekrutacja na Konwent odbywa się przez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i
akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. Formularz wraz z Regulaminem dostępne są na
stronie: www.cyfrowobezpieczni.pl. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem
udziału w Konwencie.
4) SMWI przyjmuje zgłoszenia w postaci poprawnie i całkowicie wypełnionego formularza, wyłącznie
drogą elektroniczną do dnia 18 października 2017 r.
5) W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości organizacyjne, SMWI zastrzega sobie
prawo do określenia kryteriów, według których dokonana zostanie kwalifikacja Uczestników na
Konwent.
6) Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika podejmuje SMWI na podstawie nadesłanych
zgłoszeń. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie rejestracji na Konwencie drogą elektroniczną do 20
października.

7) Uczestnik Konwentu zobowiązany jest do zgłoszenia informacji o rezygnacji z uczestnictwa,
najpóźniej w terminie do dnia 31 października 2017 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
konwent@cyfrowobezpieczni.pl. Tylko taka rezygnacja będzie rozpatrzona jako bezkosztowa.
8) Ze względu na obowiązek sfinansowania przez SMWI kosztów noclegów i wyżywienia na
Konwencie dla wszystkich zgłoszonych osób, w przypadku rezygnacji z udziału w Konwencie przez
Uczestnika po dniu 31 października 2017 r. lub w inny sposób niż wskazany w pkt 7, uczestnik może
zostać obciążony przez SMWI kosztami noclegu (jeśli zaznaczył to pole w formularzu) oraz
wyżywienia, na co Uczestnik wyrazi zgodę poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE UCZESTINCTWA W KONWENCIE
1) Uczestnik Konwentu wyraża dobrowolną zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i dokumentowania
przebiegu Konwentu, a w szczególności w procesie rekrutacji;
b) wykorzystanie swojego wizerunku i głosu na zdjęciach oraz nagraniach audio i wideo na
potrzeby Konwentu, a w szczególności w celach promocyjnych i sprawozdawczości.
2) Uczestnik zobowiązuje się do podpisania listy obecności na Konwencie.
3) Komunikaty i informacje
www.cyfrowobezpieczni.pl.

dotyczące

Konwentu

publikowane

będą

na

stronie:

IV. DANE OSOBOWE I ADRES E-MAIL UCZESTNIKÓW
1) Dane osobowe Uczestników Konwentu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na Konwent.
2) Administratorem danych osobowych jest SMWI.
3) SMWI nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) SMWI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zakończenia naboru
uczestników do udziału w Konwencie w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym
poinformuje na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl.
2) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

