REGULAMIN

Regulamin dwudniowych warsztatów i konsultacji dotyczących przygotowania i wdrażania
inteligentnych i innowacyjnych rozwiązao w miastach (Smart Cities)
(dalej zwany “Regulaminem”)

W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a
związanych z prowadzeniem i organizacją Kursu Organizator wprowadza w życie niniejszy Regulamin

§I. Postanowienia ogólne

1. Warsztaty i konsultacje dotyczące przygotowania i wdrażania inteligentnych i innowacyjnych
rozwiązao w miastach (Smart Cities) będą odbywały się regularnie do kooca roku 2018 na
terenie całej Polski.
2. Organizatorem warsztatów i konsultacji jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna
2/4, 00-926, Warszawa, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
3. Wykonawcą Organizatora warsztatów jest House of Events Michał Frelek, ul. IV Poprzeczna
11, 04-611 Warszawa, NIP 9521962781, zwany dalej Biurem Organizatora.
4. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) - strona internetowa umożliwiająca obsługę
procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością *jest House of Events
Michał Frelek].
5. Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Warsztacie/
Konsultacji.
6. Zawarcie umowy - chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres email potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecnośd na Konferencji została
zaakceptowana mailem potwierdzającym rejestrację.
7. Administratorem danych osobowych uczestników jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
8. Administrator danych osobowych powierzył na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy Organizatora – w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia i
organizacji warsztatów.
9. Oficjalny serwis internetowy umożliwiający rejestrację na Warsztaty i Konsultacje znajduje się
pod adresem: www.hsmartcities.pl .
10. Warsztaty i Konsultacje realizowane są w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo
opisanych w ofercie dostępnej pod adresem strony www.hsmartcities.pl .
11. Rekrutacja Uczestników odbywad się będzie do wykorzystania liczby miejsc.
12. Udział w konferencji jest bezpłatny.

§II. Zasady uczestnictwa

1. Proces rejestracji Uczestników przeprowadza Biuro Organizatora, Agencja House of Events, z
siedzibą w Warszawie.
2. Kontakt z Biurem Organizatora możliwy jest przez adres mailowy biuro@hsmartcities.pl
3. Podstawą uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej www.hsmartcities.pl .
4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne
dla udziału w konferencji.
5. Wypełnienie formularza i zgód jest równoznaczne z rejestracją na Warsztat / Konsultację.
6. Uczestnikami warsztatów/ konsultacji mogą byd osoby spełniające następujące warunki :
 są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych lub przedstawicielami innych podmiotów publicznych
zajmujących się inteligentnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w miastach (tzw. Smart
City);
 odpowiadają za przygotowanie i wdrażanie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązao w
miastach (tzw. Smart City).
7. Na warsztaty i konsultacje uczestnika każdorazowo deleguje jednostka, w której jest
zatrudniony.
8. Udział w warsztacie/ konsultacji jest bezpłatny.
9. Każdy Uczestnik po skooczonym Warsztacie jest zobowiązany do wypełnienia ankiety
ewaluacyjnej.
10. Organizator zapewnia lunche, przerwy kawowe, materiały konferencyjne i Certyfikat
ukooczenia Warsztatu. Nocleg pomiędzy pierwszy i drugim dniem warsztatu oraz kolacja
zapewnione są tylko uczestnikom, którzy wyrażą taką potrzebę na etapie rejestracji.
11. Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach i konsultacjach otrzymają tylko osoby, których
obecnośd na Warsztatach i konsultacjach potwierdzona będzie podpisem na liście obecności
przez dwa dni trwania warsztatu oraz wypełnią i oddadzą ankietę ewaluacyjną po
zakooczonym Warsztacie.
12. Nocleg zapewniony będzie tylko osobom, których miejsca pracy znajdują się w innym mieście
niż odbywa się dany warsztat.
13. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.
14. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.
15. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeo na jeden warsztat organizator zastrzega sobie prawo
do ograniczenia liczby uczestników z danego ośrodka samorządowego/instytucji/ miasta, tak
aby wyrównad szansę dla wielu miejsc.
16. W przypadku wolnych miejsc na danym warsztacie, istnieje możliwośd zwiększenia liczby
Uczestników z jednej jednostki.

§III. Rezygnacja z warsztatów przez Uczestnika - zasady anulacji i opłaty

1. Zarejestrowanemu Uczestnikowi Warsztatu lub Konsultacji przysługuje prawo do rezygnacji z
Warsztatu/ Konsultacji z poniższymi zastrzeżeniami:
2. Bez kosztowa anulacja uczestnictwa w Warsztacie/ Konsultacji możliwa jest w przypadku
zgłoszenia anulacji na adres biuro@hsmartcities.pl do 3 dni roboczych przed planowanym
Warsztatem/ Konsultacją i po mailowym potwierdzeniu anulacji z adresu
biuro@hsmartcities.pl .

3. W przypadku braku możliwości udziału w warsztacie lub konsultacji przez zarejestrowanego
uczestnika, do udziału w warsztacie lub konsultacji można wskazad innego reprezentanta
jednostki samorządowej.
4. W przypadku anulowania przyjazdu w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed danym
Warsztatem lub Konsultacją lub nieobecności bez podania powodu, zarejestrowany
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztu udziału i noclegu w przypadku braku
możliwości ich bez kosztowego anulowania. Maksymalny koszt udziału wynosi 1000 PLN.
5. Koszt udziału każdorazowo poda Biuro Organizatora.
6. Koszty udziału mogą się różnid, w zależności od miejsca, terminu.

§IV. Odwołanie oraz zmiana miejsca warsztatów przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów i konsultacji w terminie do 2 dni
roboczych przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, w szczególności, w sytuacji braku
wystarczającej liczby uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeo losowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca warsztatów i konsultacji w obrębie
miejscowości, w której się odbywają, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym
terminem ich rozpoczęcia.
3. Informacja o zmianie miejsca warsztatów i konsultacje lub ich odwołaniu zostanie przesłana
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez
Organizatora telefonicznie uczestnikowi lub osobie, która wypełniła formularz rejestracji
online.

§V. Postanowienia koocowe
1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnośd materialną za dokonane przez siebie zniszczenia

na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami
i konsultacjami.
2. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika warsztatów jest równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

