REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONGRESIE I TARGACH PRACY
Sosnowiec, dnia 5 lipca 2017 roku

Dział I - Informacje podstawowe
1.1. Śląsko-Zagłębiowski Kongres Mam oraz targi Pracy dla Mam (zwany w dalszej części
niniejszego Regulaminu „Kongresem”) odbędzie się w Sosnowcu w dniu 10 października
2017 roku.
1.2. Celem Kongresu jest:
1.2.1. upowszechnianie wiedzy w przedmiocie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
1.2.2. uaktualnienie stanu wiedzy oraz wymiana doświadczeń związanych z polityką
rynku pracy, instytucjami rynku pracy oraz innymi uczestnikami tego rynku;
1.2.3. podwyższenie kwalifikacji uczestników Kongresu poprzez wyspecjalizowane
panele szkoleniowo-dyskusyjne, wymianę poglądów, opinii oraz doświadczeń;
1.2.4. omówienie głównych, aktualnych problemów dialogu społecznego i partnerstwa
rynku pracy;
1.2.5. poszukiwanie nowych instrumentów oraz usług rynku pracy w zakresie wsparcia
osób bezrobotnych, w tym osób przebywających na urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim, czy wychowawczym poszukujących zatrudnienia.
1.3. Organizatorem Kongresu jest INTERPERSONNEL Polska Sp. z o. o. z siedzibą
w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320
(zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”).
1.4. Kongres organizowany jest przy współpracy następujących instytucji oraz podmiotów
(zwanych dalej „Partnerami Kongresu”):
1.4.1. Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna;
1.5. Partnerzy Kongresu upoważnieni są do aktywnego uczestnictwa w czynnościach
organizacyjnych Kongresu, w tym do udziału w Kongresie na prawach Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do angażowania do współpracy kolejnych Partnerów
Kongresu.
1.6. W celu usprawnienia przebiegu Kongresu oraz uproszczenia procedury zgłaszania
uczestnictwa w Kongresie uruchamia się oficjalną witrynę internetową Kongresu dostępną
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pod adresem http://www.kongresmam.pl. Organizator niniejszym zobowiązuje się do
udostępnienia treści niniejszego Regulaminu na wskazanej wyżej witrynie internetowej.
Dział II - Uczestnictwo w Kongresie
2.1. Uczestnikiem Kongresu mogą być:
2.1.1. kobiety planujące rodzicielstwo i kobiety w ciąży;
2.1.2. kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie
wychowawczym;
2.1.3. pracujące oraz pozostające bez zatrudnienia młode matki;
2.1.4. Partnerzy Kongresu oraz osoby przez nich wskazane;
2.1.5. inne osoby zaproszone przez Organizatora.
2.1.6. inne osoby zainteresowane tematyką Kongresu

Dział III - Dane osobowe
3.1. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie, Uczestnik:
3.1.1.wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w Formularzu
Rejestracyjnym przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu
(41-219) przy ul. Kosynierów 44, dla celów rejestracji oraz uczestnictwa w Kongresie –
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. Dane,
o których mowa powyżej nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym
przedsiębiorcom lub organizacjom bez wyraźnej, uprzedniej zgody Uczestników;
3.1.2. oświadcza, iż składa ww. dane dobrowolnie, nadto, iż został w sposób jasny
i precyzyjny poinformowany o uprawnieniach przysługujących mu na podstawie
wskazanej w ustępie poprzedzającym ustawy, w szczególności o prawie dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikowania lub usuwania.
3.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie, Uczestnik może (opcjonalnie):
3.2.1. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach
marketingowych;
3.2.2. wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej kierowanej
przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dział IV - Zgłoszenia
4.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie, o których mowa w Dziale 2 ust. 2.1. niniejszego
Regulaminu będą przyjmowane przez Organizatora:
4.1.1.przed datą Kongresu do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dnia 8
października 2017 roku, na podstawie poprawnie wypełnionego przez Uczestnika
Formularza Rejestracyjnego dostępnego na witrynie internetowej Kongresu
http://www.kongresmam.pl;
4.1.2.w dacie Kongresu (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc) w Punkcie Rejestracji
Uczestników Kongresu w godzinach jego funkcjonowania.
4.2. Organizator niniejszym zastrzega sobie prawo zamknięcia listy Uczestników Kongresu, na
wypadek wyczerpania – ustalonego przez niego – limitu miejsc kongresowych. O fakcie
zamknięcia listy Uczestników Kongresu Organizator poinformuje poprzez ogłoszenie na
witrynie internetowej Kongresu.
Dział V - Opłata kongresowa
5.1. Uczestnicy Kongresu są zwolnieni z jakichkolwiek opłat służących pokryciu kosztów
organizacji Kongresu.
Dział VI - Rezygnacja lub zmiana osoby Uczestnika
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6.1. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora na piśmie
o zamiarze rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie niezwłocznie, nie później niż do dnia 8
października 2017 roku, przesyłając informację na adres biuro@kongresmam.pl
6.2. Uczestnik Kongresu może wskazać zastępstwo za siebie podczas Kongresu informując
o tym Organizatora na piśmie do dnia 8 października 2017 r., przesyłając informację na
adres biuro@kongresmam.pl.
Dział VII - Rejestracja na Kongresie
7.1. Uczestnik zobowiązany jest do rejestracji w dniu Kongresu. Rejestracja prowadzona
będzie w Punkcie Rejestracji Uczestników Kongresu od godz. 9.00. Jednocześnie po
przeprowadzonej rejestracji Uczestnikowi wydane zostaną materiały kongresowe.
7.2. Do wejścia na teren Kongresu upoważnione będą wyłącznie osoby zarejestrowane w myśl
ustępu poprzedzającego.
7.3. Do wejścia na teren Kongresu upoważnieni będą ponadto:
7.3.1. dziennikarze;
7.3.2. Partnerzy Kongresu oraz osoby przez nich wskazane;
7.3.3. inne osoby zaproszone przez Organizatora.
7.4. Uczestnik niniejszym akceptuje fakt, iż Program Kongresu oraz osoby prowadzące
prelekcje mogą ulec zmianie na skutek niezależnych od Organizatora okoliczności,
niemożliwych do zidentyfikowanie na etapie organizacji Kongresu. Mając na uwadze
powyższe wraz ze zgłoszeniem, Uczestnik zrzeka się względem Organizatora
jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Wystąpienie okoliczności, o której mowa powyżej
nie stanowi ponadto przesłanki do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji
z Kongresu.
7.5. Uczestnik poprzez swoje uczestnictwo wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w
materiałach dotyczących Kongresu i we wszystkich materiałach związanych z propocją
wydarzenia i innych aktywności Organizatorów.
Dział VIII - Zastrzeżenia
8.1. Uczestnicy Kongresu oraz inne osoby wskazane w niniejszym Regulaminie – w związku
z uczestnictwem w Kongresie zobowiązani są bezwzględnie do:
8.1.1. przestrzegania obowiązujących na terenie Kongresu przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, a ponadto przepisów przeciwpożarowych;
8.1.2. zabezpieczenia przed kradzieżą lub utratą stanowiących ich własność przedmiotów,
wnoszonych na teren Kongresu, z zastrzeżeniem, iż za kradzież lub utratę
Organizator nie ponosi odpowiedzialności;
8.1.3. naprawienia Organizatorowi w pełnej wysokości jakiejkolwiek szkody spowodowanej
działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.
8.2. Organizator niniejszym oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
- w tym szkody na mieniu lub osobie Uczestnika Kongresu oraz innych osób wskazanych
w niniejszym Regulaminie – powstałe w trakcie i w związku z organizacją oraz
przeprowadzeniem Kongresu, a także powstałe na skutek:
8.2.1. odwołania przez Organizatora Kongresu wobec okoliczności od niego niezależnych;
8.2.2. działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego;
8.2.3. awarii prądu lub tymczasowego wstrzymania dostawy mediów niezbędnych do
przeprowadzenia Kongresu.
Dział IX - Postanowienia końcowe
9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego zamieszczenia na witrynie
internetowej Kongresu.
9.2. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu związane z nieprawidłowym jego przebiegiem
lub innymi stwierdzonymi w jego toku nieprawidłowościami winny być zgłoszone
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9.3.
9.4.

9.5.

Organizatorowi nie później niż w terminie do 12 godzin od chwili, gdy Uczestnik powziął
o nich wiadomość.
Zgłoszenia reklamacyjne winny być kierowane do Biura Rejestracji Uczestników Kongresu
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@kongresmam.pl.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu winny być dokonywane na piśmie pod rygorem
nieważności. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od
dnia ich zamieszczenia na witrynie internetowej Kongresu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisu Kodeksu Cywilnego.
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