Regulamin dla Uczestników 11 Kongresu HOPE (14-18.05.2018)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. 11 Kongres HOPE, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbędzie się w dniach 1418.05.2018 r. w Poznaniu.
2. Organizatorem Merytorycznym Kongresu, odpowiedzialnym za program Konferencji, jest Fundacja
EDUKADIS (z siedzibą w Siemianicach przy ul. Słonecznej 10, 76-200 Siemianice, posiadająca
REGON 366164152, NIP: 8393188570) oraz Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych,
działający przy Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (z
siedzibą w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33, 60-572 Poznań, REGON 634226779 oraz NIP 209 0001 440).
3. Organizatorem Technicznym Kongresu, odpowiedzialnym za rejestrację i obsługę uczestników
Konferencji, są Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734
Poznań, KRS 0000202703, REGON 004870933, NIP 777-00-00-488.
4. Uczestnikami Kongresu mogą być nauczyciele szkół szpitalnych i sanatoryjnych, nauczyciele i
dyrektorzy szkół specjalnych, wykładowcy akademiccy, studenci oraz inne osoby związane zawodowo
z tematyką Kongresu oraz przedstawiciele podmiotów działających w branżach powiązanych z
tematyką Kongresu.
5. W ramach Kongresu będą odbywały się wykłady naukowo-dydaktyczne, warsztaty edukacyjne oraz
imprezy towarzyszące.
6. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Kongresie.
7. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.hope2018.pl.
§ 2. Uczestnictwo w Kongresie
1. Termin nadsyłania streszczeń: 31.12.2017 r. Szczegóły dotyczące przesyłania streszczeń dostępne
są na oficjalnej stronie Kongresu.
2. Termin rozpoczęcia rejestracji on-line: 1.09.2017 r.
3. Termin wniesienia wczesnej opłaty za uczestnictwo: 28.02.2018 r.
W celu uczestnictwa w wykładach naukowo-dydaktycznych i warsztatach edukacyjnych Kongresu
należy wypełnić zgłoszenie (za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
wydarzenia) oraz dokonać stosownej opłaty w terminie do dnia 28.02.2018 r.
4. Uiszczenia opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie w terminie do dnia 28.02.2018 r. należy
dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora Technicznego.
5. Opłaty za uczestnictwo w Kongresie są określone w § 3.Regulaminu. Otrzymanie opłaty zostanie
potwierdzone

wystawieniem

faktury

VAT

przez

Organizatora

Technicznego,

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami.
6. Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa przez Organizatora Technicznego, pod warunkiem otrzymania
stosownej opłaty, zostanie potwierdzone mailowo. Przesłanie potwierdzenia przez Organizatora
Technicznego stanowi zawarcie umowy z uczestnikiem Kongresu.
7. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Koszty podróży, przejazdów, pobytu i noclegów Uczestnik Kongresu pokrywa we własnym zakresie.
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9. Uczestnikom Kongresu zaleca się ubezpieczenie mienia ruchomego wnoszonego na teren będący
miejscem obrad, na czas trwania Kongresu.
§ 3. Opłaty za uczestnictwo w Kongresie
1. Opłaty powinny być dokonane wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, gdyż stanowią warunek przyjęcia
zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie.
2. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji (udział w sesjach naukowo-dydaktycznych, edukacyjnych)
wynoszą:
Opłata rejestracyjna

Wczesna opłata konferencyjna do
28.02.2018 r.

Opłata standardowa od
1.03.2018 r.

Członkowie stowarzyszenia HOPE

320 €

350 €

Pozostali uczestnicy

350 €

380 €

Nauczyciele i pedagodzy z Polski (dotyczy
uczestnictwa tylko w dn. 16.05.2018)

70 €

Barbecue Party

35 €

100 €
40 €

Wszystkie ceny podano w EUR. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Uwaga, polscy uczestnicy otrzymają fakturę w PLN, przeliczoną wg średniego kursu NBP z dnia
rozpoczęcia rejestracji, czyli 1.09.2017.

Opłata rejestracyjna zawiera:
- możliwość uczestnictwa w sesjach wykładowych oraz warsztatach,
- dostęp do wszystkich materiałów konferencyjnych,
- przerwę kawową i lunch w czasie trwania Kongresu,
- możliwość uczestnictwa w przyjęciu powitalnym (Welcome Reception) w dniu 15.05.2018 r.
- możliwość uczestnictwa w wieczorze Snack&Beer w dniu 17.05.2018 r.
- bilet upoważniający do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w czasie trwania Kongresu.
3. W opłaty za uczestnictwo w Kongresie jest wkalkulowany koszt ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (OC) oraz NNW w miejscu obrad, na czas trwania Kongresu.
§ 4. Opłaty dodatkowe
Opłata za udział w Barbecue Party: 35 EUR/osobę (wczesna rejestracja) lub 40 EUR (standard).

§ 5. Rezygnacja z udziału w Kongresie
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika Kongresu
powinna być dokonana w formie pisemnej.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie, Organizator Techniczny nie zwraca Uczestnikowi
równowartości dokonanej opłaty za uczestnictwo.
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§ 6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie
pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji Organizatora
Technicznego: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734
Poznań.
2. Reklamacje Uczestników Kongresu powinny być zgłaszane w formie pisemnej nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora
Merytorycznego i/lub Organizatora Technicznego, Organizator Techniczny niezwłocznie zwróci
równowartość opłat wpłaconych przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.
2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora
Merytorycznego i Organizatora Technicznego, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.),
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w
Kongresie.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez
Uczestników w miejscu Kongresu.
4. Dane osobowe Uczestników Kongresu, zebrane w procesie rejestracji, będą przetwarzane zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29
października 1997 r., poz. 833.) w celach zawarcia umowy uczestnictwa w Kongresie, realizacji usług
związanych z uczestnictwem, ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także marketingu
bezpośredniego Organizatora Technicznego i Organizatora Merytorycznego.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
6. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami przyjmuje się jako
obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem obowiązującym przy interpretacji
postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem Kongresu a Organizatorem
Merytorycznym i/lub Organizatorem Technicznym, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
danego Organizatora.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.hope2018.pl.
9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie
www.hope2018.pl.
Stan na dzień: 31.08.2017 r.
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