
Regulamin Konferencji 

„Model aktywnej komunikacji w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci  
ze złożonymi potrzebami komunikacji” 

 

 

1§ Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji „Model aktywnej komunikacji w praktyce 
edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji”, która odbędzie się  
w dniach 10 – 11.10. 2020 w Radomiu. 

 

2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Budujemy Przystań z siedzibą w Radomiu 

 

3. Każdy uczestnik Konferencji ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, 
zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji. 

 

2 § Uczestnictwo w Konferencji 
 

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie zgłoszenia (załącznik 1), oświadczenia 
(załącznik 2) i przesłaniem skanu na e-mail: konferencja@budujemyprzystan.org  oraz 

wniesienie opłaty za udział w wysokości: 
 

• pierwszy dzień 120 zł (na miejscu), 50 zł (on line), 
• drugi dzień (warsztaty – jeden wybrany warsztat) - 40 zł 

 

w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia od organizatora na wskazane konto: 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 

29 1750 0012 0000 0000 4118 1222  

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu 

ul. Wośnicka 125 C 

26-600 Radom 

z dopiskiem: Konferencja – Model Aktywnej Komunikacji 

 

2. Do dnia zakończenia rejestracji uczestnik ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z udziału w 
Konferencji. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Konferencji po wyżej wymienionym terminie 
zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Wniesiona opłata konferencyjna nie jest 
zwracana. 

 

4. Liczba miejsc na Konferencji i warsztatach jest ograniczona. 

 

§3 Wytyczne dt. Cowid -19 

mailto:konferencja@budujemyprzystan.org


 

1. Organizator zobowiązuje się do: 
a) dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 
osoby na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników; 
b) przydzielenia każdemu z uczestników przypisanego mu miejsca; 
c) zmierzenia temperatury u uczestników Konferencji za ich zgodą przez obsługę (osobę 
wyznaczoną)  za pomocą bezdotykowego termometru; 
c) zapewnienia w miejscu odbywania się Konferencji odpowiedniej liczby dozowników z płynem 
do dezynfekcji rąk, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania; 
d) regularnej dezynfekcji  powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy wydarzenia np. 
takich jak: toalety, klamki, poręcze, blaty. 
e) wyznaczenia i przygotowania (m. in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w 
przypadku pojawienia się objawów chorobowych; 
f) wyznaczenia osoby ds. przeciwdziałania COVID- 19, której zadaniem jest przygotowanie i 
wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID - 19 na Konferencji: 

• poinformowanie uczestników Konferencji o podjętych działaniach dot. przeciwdziałania 
zarażeniu Covid-19; 

• przeszkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę Konferencji w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom oraz na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia; 

• odseparowanie od innych osób uczestnika Konferencji/pracownika obsługi w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażeniem Covid - 19  

i umieszczenie w wyznaczonym do tego pomieszczeniu 

• powiadomienie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. 

 

2. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do: 

 

a) przestrzegania powszechnie obowiązującej zasady dystansu społecznego: 1,5 m odległości; 
b) obowiązku zasłaniania nosa i ust; 
c) częstego mycia rąk wg instrukcji i ich dezynfekcji; 
d) rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji w przypadku wystąpienia u niego: złego samopoczucia, 
gorączki, kaszlu, kataru, duszności itp. 
e) przestrzegania i stosowania się do wszelkich zaleceń wystosowanych przez Organizatora 
Konferencji w trakcie jej trwania, nie uwzględnionych w Regulaminie mających na celu 
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, a tym samym zminimalizowanie zagrożenia 
zakażaniem Covid-19. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza, że zapoznał 
się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 



 

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź pozostawione podczas 
konferencji. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.10.2020 r. 
 

 

 

 


