Regulamin Forum „Wspólnie dla Przyszłości”
Postanowienia ogólne
§1
Organizatorami Forum „Wspólnie dla Przyszłości” (dalej nazywanym Forum) są:
Fundacja „Sapere Aude” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 21, wpisana do rejestru II KRS przez
VI Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej pod numerem:
0000161427, REGON: 93293924700000
Stowarzyszenie „Młodzi dla Polski” z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbka z gór 144E /17, wpisane do
rejestru II KRS przez XIII Wydział KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem:
0000459739, NIP: 5242760533, REGON: 14673446000000
Stowarzyszenie „Studenci dla Rzeczypospolitej” z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego
25/834/909, wpisane do rejestru II KRS przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia pod numerem: 0000383651, NIP: 6793068288, REGON:
121530715 (dalej nazywani Organizatorami)

§2
1. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich Gości , Uczestników i Organizatorów.
Reguluje warunki rejestracji na Forum, zasady uczestniczenia w nim, prawa i obowiązki osób
biorących w nim udział, wysokość i sposób pobierania opłat za uczestnictwo w Forum, a także
sankcje jakie Organizatorzy mogą stosować wobec osób nie stosujących się do postanowień
regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego i hosteli (wymienionych w §4 ust. 2 regulaminu) w których Uczestnicy Forum
zostaną zakwaterowani.
3. Uczestnicy, oprócz postanowień niniejszego regulaminu, są obowiązani do przestrzegania
regulaminów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących na terenie Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego i hosteli (wymienionych w §4 ust. 2 regulaminu).

Czas i miejsce trwania Forum
§3
Forum odbędzie się w dniach od 23 września 2016 roku do 25 września 2016 roku.
§4
1. Warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne będą odbywać się na terenie Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w: Patchwork Hostel. Miejsce zakwaterowania może ulec
zmianie. Za zmianę hosteli Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Pokoje w hostelach
nie są koedukacyjne.

Rejestracja i uczestnictwo w Forum
§5
1. Uczestnictwo w Forum ma charakter dobrowolny i odpłatny.
2. W Forum mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Forum ukończyły 18
lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W Forum mogą także uczestniczyć,
za zgodą opiekunów prawnych i Komisji Rejestrującej, osoby, które ukończyły 16 rok życia
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Forum i posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych.

§6
1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w Forum jest uprzednie zarejestrowanie się w sposób
opisany w § 7 i uiszczenie opłaty o której mowa w ust. 2.
2. Opłata za uczestnictwo w Forum bez prawa do noclegu w hostelu wynosi 70 zł (słownie:
siedemdziesiąt złotych).
3. Opłata za uczestnictwo w Forum z prawem do noclegu w hostelu wynosi 100 zł (słownie: 100
złotych).
§7
1. Rejestracja do uczestniczenia w Forum polega na wykonaniu następujących czynności:
a) wypełnienie
formularza
rejestracyjnego
znajdującego
się
na
stronie
http://wspolniedlaprzyszlosci.pl/ i podjęcie dalszych kroków wskazanych na stronie
internetowej;
b) oczekiwanie na decyzję Komisji Rejestrującej o której mowa w §8; wniesienie opłaty na
konto bankowe numer: 21175000120000000022515462 w terminie określonym w §8 ust. 5
pod tytułem przelewu „opłata za Forum”;
2. Rejestracja odbywa się w dniach od 30 sierpnia 2015 roku do 21 września 2015 roku.
3. Organizatorzy mają prawo do przedłużenia terminu rejestracji. Informacja o przedłużeniu
pojawi się nie zwłocznie na stronie internetowej Forum http://wspolniedlaprzyszlosci.pl/.

§8
1. Zgłoszenie wysłanie za pomocą formularza rejestracyjnego jest rozpatrywane przez Komisję
Rejestrującą.
2. Komisja Rejestrująca składa się po jednym przedstawicielu każdego z trzech Organizatorów
oraz po jednym przedstawicielu każdego z pięciu partnerów projektu: Fundacji Inicjatyw
Młodzieżowych, Stowarzyszenia KoLiber, Fundacji Instytut Analiz Politycznych i
Gospodarczych, Fundacji dla Rzeczypospolitej i Fundacji im. Janusza Kurtyki .
3. Kryteria, którymi będzie się kierowała Komisja Rejestrująca przy selekcjonowaniu zgłoszeń
będą: maksymalna możliwa liczba uczestników Forum (do 200 osób), uzasadnienie decyzji o
wzięciu udziału w Forum, a także kolejność wysyłanych formularzy. Komisja Rejestrująca
może odmówić udziału w Forum osobom, które ze względu na dotychczasowy tryb życia nie
dają gwarancji przestrzegania postanowień regulaminów wymienionych w §2 ust. 3 i poleceń

Organizatorów, a w szczególności popełniły przestępstwo, w inny sposób naruszyły porządek
prawny lub rażąco naruszyły zasady współżycia społecznego.
4. Decyzje Komisji Rejestrującej zostaną wysłane aplikującym na podany przez nich w
formularzu adres e-mail, najpóźniej do dnia 21 września 2016 roku. Decyzja Komisji jest
ostateczna.
5. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji Rejestrującej, aplikujący jest obowiązany do
wniesienia w terminie 5 dni opłaty za uczestnictwo w Forum. Po niedotrzymaniu terminu
wpłaty decyzja Komisji Rejestrującej wygasa.
6. Organizatorzy mają prawo do przedłużenia terminów o których mowa ust. 4 i 5 . Informacja o
przedłużeniu
pojawi
się
nie
zwłocznie
na
stronie
internetowej
Forum
http://wspolniedlaprzyszlosci.pl/.

Prawa i obowiązki Organizatorów i Uczestników Forum
§8
Uczestnicy Forum mają prawo brać aktywny udział we wszystkich warsztatach, wykładach i innych
wydarzeniach przewidzianych przez program Forum i Organizatorów.
§9
Uczestnicy Forum, w trakcie jego trwania, mają zagwarantowane bezpłatne wyżywienie a także
noclegi w hostelach wskazanych w § 4 ust. 2, o ile uiścili za nie stosowną opłatę.
§ 10
Uczestnicy Forum mają zagwarantowany od Organizatorów i sponsorów projektu zestaw gadżetów
związanych z uczestniczeniem w wydarzeniu.
§ 11
Uczestnicy Forum oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Forum zobowiązane są
stosować się do poleceń osób noszących identyfikator Organizatora Forum. Odmowa zastosowania
się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich niezgodność z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
§ 12
Wszyscy uczestnicy Forum są obowiązani do noszenia identyfikatorów wydanych przez
Organizatorów. Organizatorzy będą wyposażeni we własne identyfikatory.
§ 13
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Forum: broni, innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, alkoholu, środków odurzających i innych przedmiotów
mogących godzić w porządek albo charakter imprezy.

§ 14
Organizatorzy Forum mogą odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
1) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
2) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku Forum;

§ 15
1. Organizatorzy zabraniają prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej bez autoryzacji Organizatorów.
2. Organizatorzy zabraniają prowadzenia jakiejkolwiek działalności agitacyjnej bez autoryzacji
Organizatorów.
§ 16
Zabronione jest, bez zgody Organizatorów, utrwalanie przebiegu Forum lub jego fragmentów, za
pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
§ 17
Organizatorzy utrwalają przebieg Forum dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Forum i
Organizatorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Forum może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
§ 18
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Forum z uzasadnionych powodów, a
ponadto do zmiany programu Forum.
§ 19
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Forum. W przypadku odwołania Forum po
wniesieniu opłat, opłaty te zostaną zwrócone w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji o odwołaniu.
§ 20
W przypadku niestosowania się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień
regulaminów wymienionych w §2 ust. 3 i poleceń Organizatorów, Organizatorzy mogą taką osobę
upomnieć, a przypadku rażącego naruszenia zasad, usunąć bez prawa zwrotu opłaty.

Postanowienia końcowe
§ 21
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Forum, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Forum.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy.
3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
§ 22
Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatorów w każdym czasie,
bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego
tekstu regulaminu na stronie internetowej Forum http://wspolniedlaprzyszlosci.pl/. Uczestnik
powinien zapoznać się ze zmienionym regulaminem i w razie braku zgody na jego zmianę przesłać email z oświadczeniem o braku zgody na zmianę. Brak zgody na zmiany oznacza rezygnację
Uczestnika z udziału w Forum.
§ 23
Niniejszy
regulamin
zostaje
http://wspolniedlaprzyszlosci.pl/.

udostępniony

§ 24
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2016 roku

na

stronie

internetowej

Forum

