REGULAMIN
uczestnictwa Jesiennych Warsztatów Mikroskopowych 2019
1. Organizatorem Jesiennych Warsztatów Mikoskopowych 2019 ( JWM 2019) jest DELTA
OPTICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: Nowe Osiny, ul.
Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Celem JWM jest propagowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie
mikroskopii optycznej, prezentacja sprzętu oraz wymiana doświadczeń między
uczestnikami i kadrą szkoleniową.
3.JWM 2019 odbędą się w dniach 23-25 pażdziernika 2019 r. w Hotelu Willa Zagórze
4.Uczestnikiem JWM może być osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia
mogą uczestniczyć w warsztatach pod opieką osoby pełnoletniej. Udział osoby
niepełnoletniej
należy
uzgodnić
z
organizatorem
mailowo
warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl Koszt udziału opiekuna osoby niepełnoletniej to
400 zł brutto.
5.Koszt uczestnictwa w JWM 2019 wynosi 900 zł brutto. Przy rejestracji i opłacie do
30.04.2019 koszt uczestnictwa to 800 zł brutto. Opłata obejmuje:


udział w szkoleniu,



na czas warsztatów do dyspozycji uczestnika mikroskop i kamera mikroskopowa,



kawa i poczęstunek na przerwach kawowych (każdego dnia warsztatów),



obiad (każdego dnia warsztatów)

Opłata nie obejmuje noclegów.
Opłaty należy dokonać w terminie 7 dniu od daty zgłoszenia.
Wpłat można dokonywać przelewem na konto:
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
18 1030 1582 0000 0008 1478 4002
tytułem: JWM 2019 Imię i nazwisko uczestnika
lub osobiście w każdym salonie DELTA OPTICAL.
6. Liczba uczestników JWM jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje
kolejność zgłoszeń za pośrednictwem formularza internetowego, adresu mailowego
warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl, telefonicznie: (25) 786 05 24 lub w dowolnym
salonie DELTA OPTICAL. Organizator ma prawo utworzenia listy rezerwowej.
7. Termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa upływa 10.10.2019.
8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w JWM na 14 dni przed warsztatami
Organizator zwraca 100% wpłaconej kwoty. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziały później
niż 14 dni przed warsztatami Organizator zastrzega sobie możliwość potrącenia 30 %
wartości opłaty za udział w warsztatach.
9. Uczestnik podpisuje Deklarację uczestnika JWM, otrzymuje identyfikator z

imieniem, nazwiskiem i logo JWM. Uczestnik JWM zobowiązany jest nosić identyfikator w
trakcie warsztatów.
10. Uczestnik JWM 2019 zobowiązany jest do
- dbałości o wypożyczony przez Organizatora na czas warsztatów sprzęt mikroskopowy
- stosowania się do próśb przedstawicieli i pracowników Organizatora.
11. Organizator JWM może wykluczyć (bez zwrotu opłaty) z poszczególnych zajęć lub z
całych JWM uczestnika, który swoim zachowaniem naraża organizatora na szkodę lub
zagraża mieniu, życiu lub zdrowiu osób trzecich, narusza porządek prawny lub rażąco
narusza zasady współżycia społecznego.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika na terenie, na
którym odbywają się JWM i poza nim.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie
lub innych uczestników w stosunku do uczestnika JWM i jego własności.
14. Biorąc udział w JWM 2019 uczestnik wyraża nieodpłatną, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych zgodę na utrwalanie, rozpowszechnianie za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Zgodę taką może w dowolnym momencie odwołać.
15. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w programie JWM z
uzasadnionych, niezależnych od Organizatora powodów, np. odwołania przyjazdu
prelegenta, siły wyższej, itp.
16. W czasie trwania JWM Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji
niniejszego regulaminu i jego poszczególnych postanowień.
17. Ochrona danych osobowych
- administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator JWM - jest DELTA
OPTICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: Nowe Osiny, ul.
Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
- dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży
uczestnictwa w imprezie,
- podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do
organizacji imprezy, jak również realizacji innych uprawnień i obowiązków umownych,
- dane osobowe uczestnika przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
umowy o świadczenie usługi, a następnie na wypadek roszczeń wobec administratora, w
celu dochodzenia roszczeń przez Aaministratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami
prawa,
- dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom biorącym udział w organizacji
imprezy, (m.in. administracji hotelowej),
- organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych,
- uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia, a także przeniesienie do innego administratora,
- dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po wysłaniu odpowiedniego żądania
na adres: daneosobowe@deltaoptical.pl,
- uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

18. Uczestnik JWM zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

