
 

 

 

Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji 

 

Wolontariat w mieście 

Wsparcie rozwoju wolontariatu przez samorząd 

lokalny 

  



I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w mieście. Wsparcie rozwoju 

wolontariatu przez samorząd lokalny”, zwanej dalej „Konferencją”, jest Miasto Stołeczne 

Warszawa z siedzibą w Warszawie 00-950, pl. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481, REGON 

015259640 Warszawa, NIP: 5213745086, KRS: 0000632432. 

2. Konferencja organizowana jest w ramach projektu miejskiego „Ochotnicy warszawscy”, 

którego celem jest rozwój i promocja wolontariatu w mieście poprzez systemowe wsparcie 

organizatorów wolontariatu i wolontariuszy. 

3. Uczestnikiem Konferencji może być osoba fizyczna zwana dalej „Uczestnikiem’, 

zarejestrowany przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie 

www.ochotnicy.waw.pl/konferencja. 

4. Oficjalne informacje o Konferencji, w tym o programie wydarzenia, znajdują się pod adresem 

www.ochotnicy.waw.pl/konferencja. 

5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 

II. Czas i miejsce konferencji 

Warszawa, 28-29 listopada 2017 r. 

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych. 

III piętro Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych 

postanowień: 

a) rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie www.ochotnicy.waw.pl/konferencja do 

dnia 19 listopada 2017 r., 

b) otrzymanie od organizatora e- mail z potwierdzeniem rejestracji, 

c) otrzymanie od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania się do grona Uczestników 

Konferencji. 

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia 

przesłanego e-mailem na adres: ochotnicy@um,warszawa.pl do dnia 21 listopada 2017 r. 

3. Decyzje o udziale w konferencji podejmuje Organizator. Pierwszeństwo udziału mają 

przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych spoza Miasta Stołecznego Warszawy. 
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4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na Konferencję oraz kosztów noclegu. Organizator 

zapewnia przerwy kawowe i ciepły posiłek każdego dnia konferencji. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym 

przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych 

Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

 

IV. Wizerunek 

1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku 

przez Urząd m.st. Warszawy dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych 

związanych z działalnością projektu „Ochotnicy warszawscy”. 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty 

telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. 

3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również 

o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 

2. 

 

V. Ochrona danych osobowych 

Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 

wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez 

Zespół projektu „Ochotnicy warszawscy”. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji bez podania przyczyny oraz 

dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

2. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, 

w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego 

i tematycznego paneli. 

3. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Konferencji rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 



4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą 

zamieszczenia regulaminu na stronie internetowej. 

 

 

 


