
 

Obowiązuje od dnia 3 września 2021 roku

§1 [Definicje i postanowienia ogólne]

1. Niniejszy dokument jest  regulaminem konferencji  pn. „Realizacja projektów unijnych ze szczególnym
uwzględnieniem  perspektywy  finansowej  2021-2027  –  wyzwania,  nowe  instrumenty,  praktyczne  aspekty
realizacji”, która odbędzie się w dniach i w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów. 

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

a. Organizatorzy:  Wielkopolska  Grupa  Prawnicza  Kozłowski,  Maźwa,  Sendrowski  i  Wspólnicy  spółka
komandytowa z siedzibą w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

b. Konferencja:  organizowana  przez  Organizatorów,  konferencja  „Realizacja  projektów  unijnych  ze
szczególnym  uwzględnieniem  perspektywy  finansowej  2021-2027  –  wyzwania,  nowe  instrumenty,
praktyczne aspekty realizacji;

c. Cennik: obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, obejmujący opłaty konferencyjne, dostępny
na stronie internetowej www.koferencja.wgpr.pl

d. Aplikant: podmiot, osoba fizyczna, dokonująca rejestracji poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Konferencji; 

e. Uczestnik: podmiot, osoba fizyczna, która spełniła warunki, o których mowa w §2, ust. 2. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się
do  publikowania  na  stronie  internetowej  (www.konferencja.wgpr.pl)  i/lub  na  portalu  społecznościowym
(Facebook i Linkedin – Wielkopolska Grupa Prawnicza) aktualnych informacji.

4. W ramach Konferencji przewidziane są wystąpienia ustne i prezentacje. 

5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski. 

6. Nad merytoryką Konferencji czuwają Organizatorzy poprzez swoich przedstawicieli.

7. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji,  a
przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatorów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu i jest wiążące dla obu stron. 

8. Wszystkie  terminy  zawarte  w  niniejszym  regulaminie  są  obligatoryjne  i  nieprzekraczalne,  chyba  że
Organizatorzy postanowią inaczej. 

§2 [Udział w Konferencji]

1. Konferencja  skierowana jest  głównie  do beneficjentów  środków unijnych,  zarówno  przedsiębiorców,  jak  i
podmiotów  publicznych  realizujących  projekty,  a  także  do  przedstawicieli  administracji  publicznej,  firm
doradczych,  zarządzających projektami oraz consultingowych,  ale także świata nauki,  a więc studentów i
wykładowców akademickich.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest: 

a. przesłanie  drogą  elektroniczną,  do  dnia  określonego  przez  Organizatora,  wypełnionego  formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji; 

b. akceptacja nadesłanego zgłoszenia przez Organizatorów w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia
formularza zgłoszeniowego; 

c. uiszczenie  opłaty  konferencyjnej  w  pełnej  wysokości  zgodnie  z  Cennikiem  oraz  postanowieniami
Regulaminu, do dnia określonego przez Organizatorów. 



3. Organizatorzy mają prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń. Ewentualna decyzja zostanie umieszczona na
stronie internetowej. 

4. Aplikant zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza
rejestracyjnego. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych
danych przez osoby rejestrujące swój udział w Konferencji. 

§3 [Opłaty]

1. Opłata  konferencyjna  jest  określana  zgodne  z  Cennikiem  i  zależna  od  wybranego  zakresu  i  rodzaju
uczestnictwa w Konferencji. 

2. Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji i pokrywa koszty: 

a. uczestnictwa  w Konferencji  w tym uczestnictwa w wykładach,  prelekcjach  oraz dyskusjach  – udział
stacjonarny i zdalny 

b. materiałów  konferencyjnych,  na  które  składają  się:  treści  prezentacji  (dla  wszystkich  uczestników),
materiały reklamowe – udział stacjonarny ,

c. przerw kawowych – udział stacjonarny

d. lunchu – udział stacjonarny

3. Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów przejazdu na miejsce odbywania Konferencji jak i również noclegu
czy też urządzeń i kosztów związanych z odbiorem Konferencji w formie online.

4. Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona do dnia określonego przez Organizatorów.  W przypadku
braku wpłaty lub wpłaty po przekroczeniu terminu obligatoryjnego, Organizatorzy mają prawo do skreślenia
Uczestnika z listy uczestników Konferencji bez zwracania wniesionej opłaty. 

5. Do dnia zakończenia  rejestracji  Aplikant  ma prawo do bezpłatnej  rezygnacji  z udziału  w Konferencji.  Po
upływie  ww.  terminu  Aplikant  zobowiązany  jest  do  uiszczenia  opłaty  konferencyjnej  nawet  w  przypadku
rezygnacji z udziału w Konferencji lub skreślenia z listy uczestników. 

6. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Konferencji  po wyżej wymienionym terminie jest zobowiązany do
niezwłocznego i skutecznego poinformowania Organizatorów o tym fakcie. Wniesiona opłata konferencyjna
nie jest zwracana. 

7. Na życzenie Uczestnika Organizatorzy mogą wystawić fakturę VAT za uczestnictwo w Konferencji. Dane do
wystawienia faktury, muszą być zgodne z danymi podmiotu wnoszącego opłatę za konferencję i należy je
dostarczyć do Organizatorów drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny lub drogą mailową do dnia
zakończenia przyjmowania opłat. 

8. Wystawcą faktury VAT, o której  mowa w ustępie powyżej jest  Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski,
Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grudzieniec 64, 60-
601 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy  Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000248382, NIP: 7781432665, REGON: 300220896 

9. Płatność opłaty konferencyjnej odbywa się poprzez:

płatność  za  pośrednictwem  przelewu  bankowego  na  rachunek  bankowy  jednego  z  Organizatorów  –
Wielkopolskiej Grupy Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy spółka komandytowa na podstawie
przesłanej na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym faktury 



§4 [Tryb i miejsce odbywania Konferencji]

1. Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym, zgodnie z którym Uczestnicy mogą brać udział w Konferencji
zarówno stacjonarnie jak i online. 

2. Jeżeli  z  przyczyn  niezależnych  od  Organizatorów  przeprowadzenie  Konferencji  w  trybie  stacjonarnym
w wyznaczonym  miejscu  i  terminie  napotka  ograniczenia  lub  okaże  się  zabronione  (np.  ze  względu  na
obostrzenia  związane  z  panującym  na  terenie  Rzeczypospolitej  stanie  epidemii  wirusa  SARS-CoV2)
Konferencja może odbyć się w całości online.

3. W przypadku,  o  którym mowa w ustępie  powyżej,  Uczestnicy  zostaną  niezwłocznie  powiadomieni  przez
Organizatorów o zmianie trybu Konferencji. Uczestnikom, którzy uiścili opłatę konferencyjną za uczestnictwo
stacjonarne w Konferencji, niezwłocznie po podaniu danych do zwrotu, zostanie zwrócona różnica w opłacie
konferencyjnej między zakupioną przez Uczestnika wersją stacjonarną uczestnictwa a wersją online.

4. Miejscem  odbywania  konferencji  jest  Poznań,  budynek  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Iuridicum Novum, Poznań, Al. Niepodległości 53.

5. Czas  wystąpień  podczas  Konferencji  podany  został  w  programie  Konferencji,  widniejącym  na  stronie
www.koferencja.wgpr.pl  i  jest  czasem  orientacyjnym,  który  może  ulec  zmianie,  za  co  Organizatorzy  nie
ponoszą odpowiedzialności.

6. Dyskusje odbywają się bezpośrednio po wystąpieniu jeśli są przewidziane w planie Konferencji. 

7. Moderator bloku, w zależności od okoliczności, w tym wystąpienia nieplanowanych zdarzeń, może skrócić lub
wydłużyć czas wystąpienia. 

8. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  materiały  oraz  wypowiedzi  przedstawione  przez  niego
podczas Konferencji. 

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie mienia na terenie obiektu, w którym odbywa się
Konferencja.

§5 [Prawa autorskie]

1. Wszelkie treści udostępniane i przedstawiane w trakcie Konferencji,  w tym prezentacje, wystąpienia ustne,
treści wykładów, logotypy, znaki i oznaczenia,  stanowią przedmiot własności intelektualnej Organizatorów,
prelegentów i partnerów Konferencji.

2. Majątkowe prawa autorskie do treści, o których mowa w ust. 1 stanowią własność Organizatorów i podlegają
ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zakazane  jest  jakiekolwiek  rejestrowanie,  nagrywanie  i  późniejsze  przekazywanie,  przesyłanie  lub
udostępnianie i rozpowszechnianie treści, o których mowa w ustępie 1, bez zgody Organizatorów, w tym w
szczególności lecz nie tylko:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów,

b. w zakresie przekształcania utworów w całości lub w częściach do postaci elektronicznej, 

c. w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utwory  utrwalono  -  wprowadzanie  do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d. w zakresie wykorzystywania utworów w całości i w częściach,

e. w zakresie rozpowszechniania kopii utworów, a także jego poszczególnych egzemplarzy, 

f. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – m.in. remitowania, a także
innego udostępniania osobom trzecim lub podmiotom trzecim dostępu do utworów ani ich fragmentów, z



serwerów ftp, na stronach Web czy z innych urządzeń, które powodowałyby ich dostępność dla innych
podmiotów,

g. udostępniania odpłatnie utworów na rzecz innych osób trzecich;

h. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Organizatorach zamieszczanych w utworach i
materiałach towarzyszących Konferencji;

4. Organizatorzy  zastrzegają,  że  w  przypadku  jakichkolwiek  naruszeń  Regulaminu  i  praw  autorskich,  będą
dochodzić ochrony swoich praw w tym, będą dochodzić odszkodowania za wszelką poniesioną z tego tytułu
szkodę.

§6 [Informacje techniczne]

1. W przypadku uczestnictwa w Konferencji online, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie,
niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

a. dostępu do Internetu;

b. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

c. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Mozilla Firefox 80,
Google Chrome 86, Safari 14, Opera 10.0;

d. dla urządzeń mobilnych w tym smartfonów systemu Android 10 lub nowszego, lub urządzenie z systemem
iOS w wersji 14 lub wyższej;

e. w przypadku korzystania z usługi pobierania plików także: posiadanie i zainstalowanie przez Użytkownika
odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie
PDF, DOC, XLS lub MP3.

2. Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z uzyskaniem przez Uczestnika niezbędnego dostępu do
Konferencji  w  formie  online,  w  związku  z  korzystaniem  przez  niego  z  Internetu  lub  innych  środków
komunikowania  się  na  odległość,  a  także  właściwego  oprogramowania  do  korzystania  z  dostępu  do
Konferencji lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.

§7 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje związane z Konferencją mogą być składane w terminie 14 dni od dnia odbycia Konferencji.

2. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej na adres: k.zybala@wgpr.pl

3. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności: jej
przedmiot, opis i odpowiednie uzasadnienie

4. Reklamacje  są  rozpatrywane  przez  Organizatorów  w  terminie  14  dni  od  ich  zgłoszenia.  Rozpatrywanie
Reklamacji  odbywa się w dni  robocze, w czasie od godz. 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu
tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.

5. Jeżeli Reklamacja zawiera braki skutkujące niemożnością jej rozpatrzenia, Organizator wzywa Uczestnika, do
uzupełnienia  Reklamacji,  wyznaczając  odpowiedni  termin.  W  przypadku  bezskutecznego  upływu  tego
terminu, Reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Termin na rozpatrzenie Reklamacji, o którym mowa w
ustępie powyżej, liczony jest od dnia uzupełnienia Reklamacji.



6. Informacja o rozpatrzeniu Reklamacji przesyłana jest do Uczestnika, w postaci elektronicznej na jego adres
poczty elektronicznej.

§8 [Postanowienia końcowe]

1. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, na zasadach wynikających z
Polityki  Prywatności  oraz  otrzymywanie  informacji  na  temat  wydarzeń  i  projektów  realizowanych  przez
Organizatorów. 

2. Z  uwagi  na  fakt,  że  Konferencja  jest  rejestrowana  przesłanie  zgłoszenia  udziału  w  Konferencji  jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie Konferencji zgodnie z
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90,  poz.  631,  z  późn.  zm.).  Wyrażenie  zgody  jest  jednoznaczne  z  tym,  iż  fotografie,  filmy  lub  nagrania
wykonane  podczas  spotkań,  uroczystości,  wycieczek  i  innych  zbiorowych  zgromadzeń  mogą  zostać
umieszczone  na  stronie  internetowej  Konferencji  oraz  wykorzystane  w  materiałach  promocyjnych  i
publikacjach w mediach Organizatorów. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w
tym  również  o  wynagrodzenie  względem  Organizatorów,  z  tytułu  wykorzystywania  swojego
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji  w przypadku zaistnienia
okoliczności  od  nich  niezależnych.  Organizatorzy  zwrócą  Uczestnikom  uiszczoną  opłatę  konferencyjną,
niezwłocznie po podaniu danych do zwrotu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji pod
adresem www.konferencja.wgpr.pl 

5. Organizatorzy  mają  prawo  zmiany  postanowień  Regulaminu.  Zmiany  wchodzą  w  życie  z  chwilą  ich
zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.konferencja.wgpr.pl 


