Regulamin 55. Międzynarodowego Kongresu Podwodniaków

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Kongresu oraz Bractwa Okrętów
Podwodnych Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 11 80-828
Gdańsk, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117542, dalej zwany jest Regulaminem.
1.2. Kongres odbywa się w dniach 20-24 maja 2018 r. w Gdańsku.
1.3. Organizatorem Kongresu jest Bractwo Okrętów Podwodnych Klub Ligi Morskiej i Rzecznej, zwane
w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.4. Uczestnikami Kongresu mogą być członkowie narodowych organizacji podwodniaków
zrzeszonych w International Submariners Association , w dalszej części Regulaminu zwani są
Uczestnikami.
1.5. Dokładny program Kongresu dostępny jest na stronie internetowej www.55isc.com.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Kongresie
2.1. W celu wzięcia udziału w Kongresie uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz
terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na rachunek bankowy wskazane w formularzu
rejestracyjnym wygenerowanym podczas dokonywania rejestracji na stronie internetowej
www.55isc.com.
2.2. Warunkami uczestnictwa w Kongresie są:
2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej www.55isc.com oraz
2.2.2. Uiszczenie opłaty w odpowiedniej wysokości.
2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez
Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Kongresie.
2.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem strony internetowej www.55isc.com
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych
oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§3. Opłaty
3.1. Opłata za udział w Kongresie wynosi 1700 PLN, natomiast opłata za zakwaterowanie wynosi
odpowiednio: 380 PLN za pokój jednoosobowy za dobę ze śniadaniem oraz 420 PLN za pokój
dwuosobowy za dobę ze śniadaniem.
3.2. Opłatę za udział w Kongresie oraz zakwaterowanie należy uiścić w sposób wskazany w
formularzu rejestracyjnym: na wskazany rachunek bankowy albo za pośrednictwem systemu
płatności internetowych PayU także udostępnianego na stronie internetowej www.55isc.com.
3.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie oraz zakwaterowanie w terminie podanym
przez Organizatora w podsumowaniu rejestracji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia
uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§4. Rezygnacja z udziału w Kongresie
4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja powinna być dokonana w
formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej albo pisemnie.
4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie dokonanej do dnia 30 marca 2018 r.
Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci
uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazany przez niego rachunek bankowy potrącając jednak
opłatę manipulacyjną w wysokości 250 PLN.
4.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie dokonanej po 30 marca 2018 r.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: isa.poland.2018@gmail.com.
5.2. Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Kongresu.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Dane osobowe
6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 1997 o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Organizator.
6.2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie
niezbędnym do poprawnego wykonania usług.

6.3. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich
usunięcia lub poprawienia.

§7. Postanowienia końcowe
7.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora,
Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki
bankowe.
7.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią
inaczej.
7.3. Kongres ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160).
7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
7.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
7.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
7.8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i
obowiązują wszystkich Uczestników.

