IV Konferencja Bliskości
Warszawa, 26 -27 listopada 2016

REGULAMIN
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konferencji Bliskości, zwanej dalej „Konferencją” jest wydawnictwo Mamania
Anna Zdrojewska-Żywiecka, Harfowa 1a/45/46, NIP 5262441624, we współpracy z Grupą
Wydawniczą Relacja adres korespondencyjny: ul . Słowicza 27a, 02-170 Warszawa
2. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która złożyła pisemną deklarację uczestnictwa
w Konferencji i wniosła wymaganą opłatę konferencyjną.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników

II.

MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI
1. Miejsce konferencji:

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
ul. Górczewska 201
2. Czas Konferencji:
26 - 27 listopada 2016 r.

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest
a) Przesłanie Deklaracji Zgłoszeniowej online poprzez formularz udostępniony na stronie
www.konferencjabliskosci.pl oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji na konto bankowe
określone przez Organizatora w punkcie V Regulaminu w terminie 7 dni od wysłania deklaracji
udziału.
2. Rezygnacja z udziału w Konferencji
a) Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze
pisemnego oświadczenia, przesłanego emailem lub pocztą na adresy Organizatora oraz po

osobistym potwierdzeniu telefonicznym
pod nr 22 464 82 73.
b) W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia rejestracji zwrot wejściówki nie podlega opłatom
manipulacyjnym .
c) Przy zwrocie w terminie powyżej 7 dni pobrana zostanie opłata manipulacyjna:


do 31.08 - opłata manipulacyjna wynosi 20% ceny wejściówki



do 31.10 - opłata manipulacyjna wynosi 30% ceny wejściówki



do 20.11 - opłata manipulacyjna wynosi 50% ceny wejściówki



po 20.11 zwroty nie są realizowane.

d) Rejestracja na Konferencję jest imienna.
Nie ma możliwości odstąpienia wejściówki innej osobie.
e) Wszelkie zmiany oraz rezygnacje muszą być procedowane poprzez biuro organizatora
wydarzenia (kontakt do organizatora w sprawie zwrotu wejściówki: pr@mamania.pl).
f)

IV.

Nie ma możliwości zmiany nazwiska na wejściówce

ZASADY KONFERENCJI
1. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu,
w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności
wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca organizacji Konferencji
z przyczyn wyższych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się
bez ponoszenia kosztów przez Uczestników. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych
(podróż, nocleg) poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
3. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby
towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane
z Konferencją.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom dojazdu i powrotu z miejsca, gdzie odbywać się będzie
Konferencja oraz nie zapewnia noclegu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych,
jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.

7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału
w Konferencji w chwili wyczerpania miejsc.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz
dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
10. Zasady uczestnictwa dzieci w Konferencji Bliskości określa zał. 1 do regulaminu.

V.

WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:

a) PRZEDSPRZEDAŻ (01 sierpnia – 31 sierpnia 2016)
Bilet normalny - 199,00 do zapłaty (bilet normalny uprawnia do udziału jednej osoby i
maksymalnie jednego dziecka)
Bilet rodzinny - 299,00 do zapłaty – liczba wejściówek ograniczona, bilet dla dwóch dorosłych
osób (rodziców, opiekunów prawnych lub bliskiej rodziny) i dziecka

b) CENA REGULARNA (01 września – 20 listopada 2016)
Bilet normalny: 249,00 do zapłaty (bilet normalny uprawnia do udziału jednej osoby i jednego
dziecka)
Bilet rodzinny: 299,00 do zapłaty – liczba wejściówek ograniczona, bilet dla dwóch dorosłych
osób (rodziców, opiekunów prawnych lub bliskiej rodziny) i dziecka
Bilet dla organizacji matronackich i patronackich: 229,00 do zapłaty

c) LAST MINUTE I WALK-IN (po 15 listopada):
Bilet normalny: 299,00 do zapłaty

2. Opłata za Konferencję powinna być dokonana w terminie dziesięciu dni od dnia wypełnienia
Deklaracji Zgłoszeniowej na konto Organizatora:
ING 23 1050 1025 1000 0091 3431 5366
3. W przypadku braku płatności w terminie 10 dni od dani wypełnienia deklaracji, rezerwacja
zostaje anulowana.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.

5. Uczestnik otrzyma paragon lub fakturę i Certyfikat Uczestnictwa w dniu Konferencji.
6. W przypadku, gdy otrzymanie faktury jest warunkiem niezbędnym do dokonania wpłaty za
udział w Konferencji, uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do
Wykonawcy lub Organizatora Konferencji o przesłanie faktury w terminie umożliwiającym
dokonanie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 roku.
7. Warunkiem potwierdzenia udziału w Konferencji Bliskości jest dokonanie płatności w terminie
określonym regulaminem.

VI.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby
Organizatora lub Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich
otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Konferencji rozpatrywane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Konferencji
spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.
3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność
Organizatora ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez
Uczestnika za udział w Konferencji, o ile kwota ta została już wpłacona.
4. Złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Załącznik nr 1 do regulaminu uczestnictwa w III Konferencji Bliskości

Udział dzieci w IV Konferencji Bliskości
Pomimo tego, że IV Konferencja Bliskości przeznaczona jest dla osób dorosłych, jesteśmy
otwarte na udział w niej opiekunów razem z dziećmi.

1. Na sali konferencyjnej w trakcie paneli i wykładów opiekunowie mogą przebywać z dziećmi
w wieku od 0 do 12 m.ż. Warunkiem przebywania dzieci na sali jest zachowanie
niezakłóconych warunków do wysłuchania paneli i wykładów oraz udziału w dyskusji
uczestników Konferencji.
2. Ze względu na poszanowanie potrzeb i komfortu dzieci oraz uczestników konferencji
prosimy, żeby dzieci płaczące oraz niespokojne ukoić poza główną salą, a dzieci starsze
odprowadzić na zajęcia do kącika dla dzieci.
3. Bilet normalny upoważnia do udziału w Konferencji jednej osoby dorosłej i maksymalnie
jednego dziecka.
4. Do kącika zabaw zapraszamy dzieci w kapciach lub skarpetkach. Osoby dorosłe proszone
są o nieprzebywanie w kąciku zabaw w obuwiu.
5. Kącik zabaw będzie udostępniony w wydzielonej przestrzeni.
6. Kącik opieki nie stanowi punktu opieki zbiorowej na czas trwania Konferencji.
7. Organizator Konferencji i organizator zajęć w kąciku dziecięcym nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci przebywających w kąciku zabaw.
8. W trakcie zajęć dzieci powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
9. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach
i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w kąciku zabaw.
11. Specjalnie dla rodzin z dziećmi istnieje możliwość wykupienia biletu rodzinnego – liczba
wejściówek ograniczona, bilet dla dwóch dorosłych osób
rodziców, opiekunów prawnych lub bliskiej rodziny) i dzieci.
12. Wszelkie pytania dotyczące udziału dzieci w II Konferencji Bliskości proszę kierować na
adres: konferencja.bliskosci@gmail.com

