Regulamin konferencji
ZASADY UCZESTNICTWA W XIV KOŁBRZESKIEJ KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI
„OD BECIKA KAŻDY KLIKA“
1. Uczestnictwo w konferencji można zgłaszać:
drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny od 1 grudnia 2018 roku, na stronie konferencji
http://obkk.2lo.pl/
2. Opłata za udział w konferencji .
Szczegóły na stronie konferencji http://obkk.pl.
3. Wpłaty należy dokonać do dnia 04 stycznia 2019 na konto organizatora konferencji:
Stowarzyszenie Sapere Aude
ul. 1 Maja 47
78-100 Kołobrzeg, NIP 6711827487, numer rachunku bankowego: 25 1600 1462 1817 7035 8000 0005
4. W momencie rejestracji, dowód wpłaty należy posiadać przy sobie w pierwszym dniu rozpoczęcia.
5. Możliwe jest otrzymanie faktury VAT.
6. Rodzaj uczestnictwa: bierny, aktywny.
7. Uczestnik aktywny jest osobą, która:
• uczestniczy w sesji wykładowej i warsztatowej z własną prezentacją i materiałami szkoleniowymi,
• zgłosiła temat wykładu lub warsztatu, wraz z opisem, drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie
konferencji, została zakwalifikowana przez Stowarzyszenie Sapere Aude i poinformowana drogą
mailową,
• za uczestnika aktywnego organizatorzy pokrywają kosz noclegu i wyżywienia w razie pobytu w
szkolnym internacie podczas trwania konferencji. Nie pokrywają opłaty podstawowej dla każdego
uczestnika konferencji i kosztów dojazdu.
8. Uczestnikiem biernym jest osoba która:
• uczestniczy w sesji wykładowej i warsztatowej bez własnej prezentacji,
• zgłosiła swoje uczestnictwo,
• dokonała opłaty za konferencje,
• dokonała wyboru warsztatów poprzez formularz na stronie konferencji.
9. W wyjątkowych sytuacjach wpłaty można dokonać u wyznaczonej osoby z ramienia Stowarzyszenia Sapere
Aude w dniu rozpoczęcia konferencji (podczas rejestracji - płatność gotówką) o czym należy powiadomić
organizatorów konferencji.
10. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji.
11. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu
Konferencji i dokonania wpłaty podstawowej.
12. Koszt pobytu i przejazdu, uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
13. Organizatorzy zapewniają miejsca noclegowe i wyżywienie według zasad udostępnionych na stronie
konferencji.
14. Jeżeli uczestnik chce skorzystać z innego noclegu lub wyżywienia, organizatorzy poinformują go o takich
możliwościach.
15. Na szczegółowe pytania organizatorzy odpowiedzą drogą mailową i telefoniczną:
Beata Morawska – b.morawska@2lo.pl - 691049933
Norbert Frańczuk – n.franczuk@2lo.pl - 609506150
/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania/

