REGULAMIN UCZESTNICTWA
w III Narodowym Kongresie Żywieniowym
(26 – 27 stycznia 2018 roku – PGE Narodowy)
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem III Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji
i leczeniu – postępy 2017” pod hasłem: „Żywienie i aktywność fizyczna osób w wieku starszym
w zdrowiu i w chorobie” („Kongres”) jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med.
Aleksandra Szczygła z siedzibą przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie (02-903), zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000153083 („Organizator”).
2. Kongres odbywa się w dniach 26 – 27 stycznia 2018 roku na terenie PGE Narodowego
w Warszawie (Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03–901 Warszawa), w godzinach 9:00 – 18:00 (w dniu
26 stycznia 2018 roku) oraz w godzinach 10:00 – 14:00 (w dniu 27 stycznia 2018 roku).
3. W ramach Kongresu odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz debata, którym
towarzyszyć będzie wystawa sponsorów Kongresu.
4. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: http://www.kongreszywieniowy.waw.pl/ („Serwis”).
5. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa („Regulamin”) stanowi integralną część postanowień
opublikowanych w Serwisie.
6. Dokonanie zgłoszenia udziału w Kongresie oznacza akceptację Regulaminu.
II. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Kongresu jest osoba, która zgłosiła swój udział w Kongresie w terminie wskazanym
w Serwisie, oraz najpóźniej do dnia 25 stycznia 2018 roku uiściła opłatę za uczestnictwo, zgodnie
z zasadami wskazanymi pod adresem: http://www.kongres-zywieniowy.waw.pl/index.php/dlauczestnikow/zasady-oplat i na dzień Kongresu legitymuje się potwierdzeniem uiszczenia opłaty
(„Uczestnik”).
2. Liczba miejsc jest ograniczona, a Organizator wyłącza możliwość zgłaszania chęci uczestnictwa
i wnoszenia opłaty za uczestnictwo w dniu Kongresu.
3. Rejestracja Uczestników prowadzona będzie w dniach Kongresu od godziny 8:00 do godziny 9:00
dnia 26 stycznia 2018 roku oraz od godziny 9:00 do godziny 10:00 w dniu 27 stycznia 2018 roku,
w wyznaczonym przez Organizatora miejscu na terenie obiektu PGE Narodowego. Osoba, która
zgłosiła swój udział w Kongresie obowiązana jest posiadać dokument stwierdzający jej
tożsamość oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty kongresowej w celu ich okazania podczas
rejestracji. Brak możliwości weryfikacji uiszczenia opłaty kongresowej lub negatywna weryfikacja
(brak potwierdzenia uiszczenia opłaty za uczestnictwo) uprawnia Organizatora do odmowy
umożliwienia uczestnictwa w Kongresie z równoczesnym wyłączeniem możliwości dochodzenia
przez osobę zgłaszającą chęć udziału w Kongresie zwrotu jakichkolwiek kosztów lub/i
dochodzenia odszkodowania od Organizatora, powstałych w związku z przedmiotową odmową.
4. Do wejścia na teren obiektu PGE Narodowego, w którym bezpośrednio odbywać się będzie
Kongres uprawniony jest jedynie zarejestrowany Uczestnik.
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5. Dokonanie rejestracji przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora lub
administratora obiektu PGE Narodowy – spółki PL.2012+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
wizerunku i głosu Uczestnika, zarejestrowanych w trakcie Kongresu, na potrzeby materiału
sprawozdawczego, dokumentującego i promującego Kongres. Utwory opracowane
z wykorzystaniem wizerunku i/lub głosu Uczestnika mogą zostać wykorzystane
i rozpowszechniane przez Organizatora lub/i spółkę PL.2012+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) – w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy)
materiałach dokumentujących i sprawozdawczych, a także przez zamieszczanie tych materiałów
w formie drukowanej, przekazu medialnego (prasa, radio, telewizja), za pośrednictwem sieci
Internet, a w tym celu także w zakresie – utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką (w tym
zapisu magnetycznego, drukarską, cyfrową), nadto – publicznego odtwarzania, wystawiania,
wyświetlania, nadania i reemisji, także w zakresie najmu, użyczenia. Zgoda Uczestnika nie jest
ograniczona terytorialnie i czasowo oraz ma charakter nieodwołalny.
6. Organizator wyłącza możliwość dokonania zwrotu opłaty za uczestnictwo, chyba że Kongres nie
odbędzie się z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora. Osobie, która zgłosiła swój
udział w Kongresie nie przysługuje prawo do odszkodowania lub żądania zwrotu jakichkolwiek
opłat i kosztów związanych z Kongresem w przypadku gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
7. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu i miejsca Kongresu na skutek zaistnienia
przyczyn niezależnych od Organizatora. Osobie, która zgłosiła swój udział w Kongresie nie
przysługuje w takim wypadku prawo do odszkodowania lub żądania zwrotu jakichkolwiek opłat
i kosztów związanych z Kongresem.
III. Odpowiedzialność

1. Dokonanie rejestracji oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów
wewnętrznych, w tym porządkowych, tj.: Regulaminu PGE Narodowego dostępnego pod
adresem:
https://www.pgenarodowy.pl/nasze-miejsce/regulamin-PGE-Narodowego
oraz
przeciwpożarowych, tj. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujących na terenie
obiektu PGE Narodowego, do pobrania:
https://wetransfer.com/downloads/
5a18a870ba6b1e8ce9af8ee413a40d0e20171107141948/c15f390db97006ea201e94f042e29f55
20171107141948/6e72d6
2. Uczestnik zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich czynności lub powstrzymania się od
wszelkich działań, które zostaną mu wskazane przez osobę działającą w imieniu Organizatora
Kongresu i wynikać będą z przepisów wewnętrznych dotyczących obiektu PGE Narodowego lub
z łączących Organizatora w związku z organizacją Kongresu umów. Niezastosowanie się przez
Uczestnika do poleceń osoby działającej w imieniu Organizatora uprawnia Organizatora do
wykluczenia Uczestnika z dalszego udziału w Kongresie i dochodzenia przez Organizatora od
Uczestnika wszelkich kosztów wygenerowanych na skutek jego działania lub zaniechania.
3. Uczestnik nie jest uprawniony do prowadzenia podczas Kongresu jakichkolwiek działań
marketingowych (w tym, w szczególności dystrybucji ulotek, agitacji) w zakresie towarów i usług
własnych, jak i osób trzecich. Tego rodzaju działania po stronie uczestnika uprawniają
Organizatora do wykluczenia Uczestnika z dalszego udziału w Kongresie i dochodzenia przez
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Organizatora od Uczestnika wszelkich kosztów wygenerowanych na skutek jego działania lub
zaniechania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
5. Uczestnik zwolni Organizatora z wszelkich kosztów powstałych na skutek zniszczeń lub
uszkodzeń dokonanych z udziałem Uczestnika, w związku z uczestnictwem w Kongresie.
6. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med.
Aleksandra Szczygła z siedzibą przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie (02-903), zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000153083 („Administrator”).
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym odmowa wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Kongresie
uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie tej umowy.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 , pkt 3 oraz pkt 5
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.
1182) („Ustawa”).
4. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie
odwołana.
5. Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także prawo do kontroli przetwarzania jej danych
osobowych zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 Ustawy.
6. Realizacja uprawnień posiadacza danych jest realizowana za pośrednictwem korespondencji
kierowanej na adres siedziby Administratora.
V. Reklamacje

Reklamacje winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora nie później
niż w terminie 7 dni od zakończenia Kongresu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie Kongresu zamieszczonym
w Serwisie
pod
adresem:
http://www.kongres-zywieniowy.waw.pl/index.php/program,
w przypadku wystąpienia uzasadniających zmiany przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Regulamin jest dostępny w Serwisie Kongresu, a także w punkcie rejestracji Uczestników na
terenie obiektu PGE Narodowego.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, która wchodzi w życie z dniem publikacji
w Serwisie.
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