
1 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa  

w 20 Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej i 15 Kongresie EDE 

w dniach 27– 29.09.2017 r. w Toruniu 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w 20 

Międzynarodowej  Konferencji Opieki Długoterminowej i 15 Kongresie EDE (zwanych dalej 

łącznie Wydarzeniem), które odbędą się w dniach 27-29.09.2017 r. w Toruniu. 

2. Organizatorem Wydarzenia (zwanym dalej Organizatorem) jest Fundacja „Razem Zmieniamy 

Świat” z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000410895, NIP 8792667214. 

3. Współorganizatorami Wydarzenia (zwanymi dalej Współorganizatorami) są: European 

Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly z siedzibą w 

Luksemburgu oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011286, NIP 

879-016-67-90, kapitał zakładowy 2 640 000 zł, w tym kapitał wpłacony 2 640 000 zł.  

4. Uczestnikiem Wydarzenia (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna, które 

ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

5. Aby wziąć udział w Wydarzeniu:  

a) Uczestnik powinien, najpóźniej w dniu 15.09.2017 r., zostać zarejestrowany poprzez 

aplikację internetową do obsługi procesu rejestracji Uczestników dostępną na stronie 

www.ltc-congress.eu (zwaną dalej Aplikacją); 

b) udział Uczestnika w Wydarzeniu powinien zostać opłacony poprzez wpłatę, w ciągu 14 dni 

od rejestracji, nie później niż w dniu 15.09.2017 r., opłaty określonej w pkt 7, chyba że 

Uczestnik został przez Organizatora zwolniony z tej opłaty. 

6. Zarejestrowanie udziału Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. a) oraz uiszczenie opłaty 

za udział w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. b) może dokonać sam Uczestnik lub osoba trzecia. 

Zarejestrowanie udziału Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. a) oraz uiszczenie opłaty 

za udział w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. b) przez osobę trzecią jest równoznaczne z 

zapewnieniem tej osoby, iż jest ona uprawniona do dokonania powyższych czynności w imieniu 

Uczestnika.  

http://www.ltc-conference.eu/
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7. Opłata za udział w Wydarzeniu wynosi: 

 Dla rejestracji dokonanej w 

okresie od 1.02.2017 r. do 

30.06.2017 r. 

Dla rejestracji dokonanej w 

okresie od 1.07.2017 r. do 

15.09.2017 r. 

Dla Uczestników zamieszkałych w 

następujących państwach:  Albania, Andora, 

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i 

Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, 

Estonia, Gruzja, Grecja, Węgry, Kazachstan, Łotwa, 

Litwa, Mołdawia, Mongolia, Czarnogóra, Republika 

Macedonii, Rumunia , Rosja, Serbia, Słowacja, 

Słowenia, Tadżykistan, Turcja, Ukraina. 

290,00 EUR 290,00 EUR 

Dla Uczestników zamieszkałych w 

następujących państwach: Austria, Belgia, Dania, 

Finlandia, Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Włochy, 

Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, 

Norwegia, Portugalia, San Marino, Hiszpania, 

Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania 

390,00 EUR 490,00 EUR 

Dla Uczestników zamieszkałych w Polsce  1 270,00  PLN 1 270,00 PLN 

Powyższe kwoty zawierają podatek VAT. 

8. Opłata za udział w Wydarzeniu powinna być zapłacona na rachunek bankowy Organizatora w 

Banku Zachodnim WBK S.A. o numerze: 

a) 19 1090 1506 0000 0001 3371 5985 – w przypadku wpłat w EUR, 

b) 62 1090 1506 0000 0001 1858 1174 – w przypadku wpłat w PLN.  

9. Opłata za udział w Wydarzeniu może być zapłacona także za pomocą karty kredytowej 

MasterCard lub Visa lub za pośrednictwem platformy płatniczej PayU. 

10. Za datę zapłaty uważana będzie data uznania rachunku bankowego Organizatora. 

11. Organizator może w drodze indywidualnej decyzji zwolnić Uczestnika z opłaty za udział w 

Wydarzeniu.  

12. Fakturę VAT z tytułu opłaty za udział w Wydarzeniu Organizator wyśle (e-mailem na adres 

podany przy rejestracji poprzez Aplikację) w terminie 14 dni po zarejestrowaniu Uczestnika oraz 

zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym Organizatora.   

13. Opłata za udział w Wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w Wydarzeniu w charakterze słuchacza w 

dniach 27, 28 i 29.09.2017 r., uczestnictwo w wieczorze inauguracyjnym i bankiecie w dniu 

27.09.2017 r., uczestnictwo w imprezie integracyjnej w dniu 28.09.2017 r., posiłki (bankiet 27.09, 

obiad 28.09, kolacja 28.09, obiad 29.09), przerwy kawowe w czasie Wydarzenia oraz materiały 

konferencyjne. Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu i zakwaterowania Uczestnika; koszty 

przejazdu i zakwaterowania Uczestnika ponosi samodzielnie Uczestnik. Organizator nie zwraca 
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Uczestnikowi kosztów przejazdu i zakwaterowania, ani innych kosztów poniesionych w związku z 

udziałem w Wydarzeniu. 

14. Liczba miejsc dla Uczestników Wydarzenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zarejestrowania 

udziału Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. a) oraz uiszczenia opłaty za udział 

Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. b). 

15. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu; rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie 

na adres fundacja@tzmo.com.pl wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie woli rezygnacji z 

udziału w Wydarzeniu oraz numer rachunku bankowego do zwrotu opłaty. W razie rezygnacji z 

udziału w Wydarzeniu dokonanej najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia lub dokonanej 

w ciągu 3 dni po poinformowaniu przez Organizatora o zmianie Regulaminu, programu lub 

terminu Wydarzenia, Organizator zwróci uiszczoną opłatę za udział w Wydarzeniu tego 

Uczestnika, pomniejszoną o koszty dokonania jej zwrotu. W pozostałych przypadkach 

Organizator może odmówić zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Wydarzeniu tego Uczestnika. 

Zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy wskazany Organizatorowi w ww. wiadomości e-mail. 

16. Planowany program Wydarzenia został opublikowany na stronie www.ltc-congress.eu. Z ważnych 

powodów Organizator może zmienić program lub terminy Wydarzenia informując o tym na stronie 

www.ltc-congress.eu.  

17. Poprzez zarejestrowanie udziału Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. a) oraz uiszczenie 

opłaty za udział Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. b) następuje zawarcie umowy 

pomiędzy Organizatorem a tym Uczestnikiem o udział w Wydarzeniu na warunkach określonych 

w Regulaminie, tj. Organizator zobowiązuje się umożliwić Uczestnikowi udział w Wydarzeniu, a 

Uczestnik może wziąć udział w Wydarzeniu, na warunkach określonych w Regulaminie. 

Powyższa umowa podlega prawu polskiemu.  

18. Organizator oraz Współorganizatorzy mogą fotografować, filmować lub nagrywać przebieg 

Wydarzenia dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, internet, prasa) 

lub dla celów dokumentacyjnych bądź marketingowych Organizatora, Współorganizatora i innych 

osób wskazanych przez Organizatora lub Współorganizatora. Udział Uczestnika w Wydarzeniu 

jest równoznaczny z wyrażeniem przez tego Uczestnika zgody, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie (w szczególności poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych) i inne wykorzystanie wypowiedzi, głosu i wizerunku 

Uczestnika w związku z Wydarzeniem przez Organizatora, Współorganizatora i inne osoby 

wskazane przez Organizatora lub Współorganizatora. 

19. Administratorem danych osobowych Uczestników podanych Organizatorowi w związku z 

Wydarzeniem jest Organizator.  

20. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą do celów organizacji Wydarzenia i rozliczeń 

związanych z Wydarzeniem. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy 

Organizatora i Współorganizatorów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

http://www.ltc-conference.eu/
http://www.ltc-conference.eu/
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danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

21. Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Wydarzeniu w sposób zgodny z prawem polskim i 

dobrymi obyczajami, w tym przestrzegać przepisów porządkowych i zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w miejscu Wydarzeniu oraz poleceń porządkowych Organizatora.  

22. Regulamin podlega prawu polskiemu. 

23. Z ważnych powodów, niezależnych od Organizatora, Organizator może zmienić Regulamin 

informując o tym na stronie www.ltc-congress.eu. 

http://www.ltc-conference.eu/

