
REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW 

Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego 

§1. Postanowienia ogólne: 

1.1 I Kongres Zdrowia Psychicznego, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbędzie 

się w dniu 08 maja 2017r, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 00-901, Plac Defilad 1. 

1.2 Organizatorem Kongresu jest Fundacja eF kropka, z siedzibą w Warszawie 02-766, przy ul. 

Nowoursynowskiej 145 F lok. 87. NIP 9512336073, REGON: 142886373,KRS: 0000382481 

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w 

Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników. 

1.4 Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: 

http://www.kongreszp.org.pl/ 

1.5 Firma obsługująca technicznie rejestrację to: Konfeo Macuk, Łapiński sp.j adres: 

https://www.konfeo.com/ 

1.6 Firma obsługująca płatności: PayPro SA/DialCom24 Sp. z o.o. adres: 

https://www.przelewy24.pl/ 

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 

2.1 Udział w Kongresie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które 

ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają 

potwierdzenie udziału w Kongresie przesłane przez Organizatora. 

2.2  Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie łącznie przesłanek (rejestracja): 

2.2.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 

dostępnego na stronie internetowej. 

2.2.2 Otrzymanie potwierdzenia Organizatora w formie bądź automatycznego potwierdzenia 

przyjęcia formularza zgłoszeniowego bądź potwierdzenia na podany adres e-mailowy. 

2.2.3 Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości i terminie podanych przez Organizatora. 

2.3 Uczestnik ponosi koszt opłaty rejestracyjnej, sam udział w Kongresie jest bezpłatny. 

2.4 Koszt przejazdu i pobytu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

2.5 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu 

internetowego  https://kongreszp2017.konfeo.com upływa w dniu 30 kwietnia 2017 r. 

Rejestracja po tym terminie będzie możliwa jedynie w przypadku nie wyczerpania wolnych 

miejsc i drogą kontaktu mailowego z Organizatorem pod adresem: kongreszp@ef.org.pl 

2.6 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. 



Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie winna być dokonana w formie elektronicznej, na 

adres: kongreszp@ef.org.pl 

2.7 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie opłata rejestracyjna nie podlega 

zwrotowi. 

2.8 Brak uregulowania opłaty rejestracyjnej w terminie podanym przez Organizatora na 

stronie internetowej Kongresu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia 

uczestnictwa bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności 

odszkodowawczej. 

§3. Opłata Rejestracyjna i warunki płatności 

3.1 Udział w Kongresie jest bezpłatny. 

3.2 Pobierana jest jedynie Opłata Rejestracyjna w wysokości 20zł. 

3.3 Po dokonaniu rejestracji Uczestnik ma 14 dni na dokonanie płatności za rejestracje.  

3.4 Opłaty rejestracyjnej należy dokonać za pośrednictwem platformy „przelewy24.pl”. 

Opłaty tej będzie można dokonać w postaci przelewu zgodnie z regulaminem operatora  

PayPRO SA / DialCom24 Sp. z o.o., właściciela platformy „przelewy24.pl” 

3.5 Organizator nie jest płatnikiem podatku VAT i nie wystawia faktur VAT/ 

§4. Reklamacje 

4.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 

formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby 

Organizatora w terminie trzech dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę 

reklamacji, jednak nie później niż w terminie trzech dni od dnia zakończenia Kongresu. 

4.2 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

§5. Postanowienia końcowe 

5.1 W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na 

wskazane przez nich konta bankowe. 

5.2 W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat 

związanych z uczestnictwem w Kongresie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych 

Organizatorowi przez Uczestników Kongresu. 

5.3 Organizator może zmienić termin i miejsce Kongresu bez podania przyczyny. 

5.4 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

5.5 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu 

oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów 



porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a 

Organizatorem. 

5.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisypowszechnie obowiązujące.  

5.7 Uczestnik przebywający na Kongresie zobowiązani są do poszanowania porządku oraz 

praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych  

oraz zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie 

obiektu tj. w obiekcie PKiN., w których odbywa się Kongres, jak również instrukcji oraz 

poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Fundacji. 

5.8 Na teren organizacji Kongresu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem 
alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takich osób mogą one 
zostać usunięte z terenu organizacji Kongresu. 

5. 9 Na terenie organizacji Kongresu zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych 
lub podmiotów trzecich, chyba że Fundacja wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. 

5.10 Na terenie Kongresu zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych przez prawo 
lub zasady współżycia społecznego. 

5.11 W obiektach, w których odbywa się Kongres, zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie 
i fotografowanie bez pisemnej zgody Fundacji. 

5.12 Fundacja zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z terenu 

organizacji Kongresu bez prawa do powrotu na teren organizacji Kongresu lub żądania zwrotu 

jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Kongresie, w tym 

opłaty rejestracyjnej.  

5. 13  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst 

jednolity Dz.U. 2014.1182) Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 

zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane 

osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i 

wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kongresu. 

5.14  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu. 

5.15 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczeń na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z 

Kongresem. 

5.16 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

http://www.kongreszp.org.pl/ 

5.17 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. 

Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej 



http://www.kongreszp.org.pl 


