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REGULAMIN  
 II Międzynarodowej Konferencji „Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego”  

9 - 11 października 2019, Wisła 
  

§ 1 
Przepisy ogólne 

1. II Międzynarodowa Konferencja „Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego” (dalej zwana 
„Konferencją”) jest organizowana  9 - 11 października 2019r. w Wiśle.  

2. Organizatorami Konferencji są Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego  Sp. z o.o. w Lędzinach 
(CBiDGP) oraz Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34” w Katowicach 
(SBTKP34) dalej zwani „Organizatorami”. 

3. Informacje dotyczące Konferencji znajdują się  na stronie internetowej www.cbidgp.pl/konferencje  
4. Biuro Konferencji prowadzi CBiDGP: 

Kontakt: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.  
43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8. 
Kierownik biura: 
mgr Justyna SALWIERAK 
Tel.: (32) 32-42-262, 501-331-814, Fax: (32) 31-74-609 lub (32) 32-42-205. 
e-mail:  j.salwierak@cbidgp.pl  lub okidk@cbidgp.pl  
  

§2 
Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która: 
a) zgłosi Uczestnictwo w Konferencji, za pośrednictwem formularzy - kart zgłoszenia dostępnych na 

Stronie internetowej www.cbidgp.pl/konferencje, oraz formularza - karty zgłoszenia dołączonej 
do Komunikatu  oraz Zaproszenia,  

b) uiści opłatę za udział w Konferencji zgodnie z zasadami opisanymi w §3-4.  
2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia udziału w Konferencji i obowiązują 

wszystkich Uczestników. 
3. Zgłoszenie wypełnionego formularza - karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy  

z Organizatorami zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień 
Regulaminu, a także zgodę Uczestnika na przestrzeganie wszelkich ustaleń dokonanych między 
Uczestnikiem a Organizatorami. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania opłaty za udział  
w Konferencji.  

 
§ 3 

Zgłoszenie na Konferencję  
1. Zgłoszenie na Konferencję może odbywać się za pomocą:  

a) formularza - karty zgłoszenia  on-line na stronie www.cbidgp.pl/konferencje 
b) formularza - karty zgłoszenia do pobrania w formie doc. na stronie www.cbidgp.pl/konferencje 

wysyłanego e-mailem, pocztą lub faksem na adres  j.salwierak@cbidgp.pl,  faks: (32) 31-74-609 
lub (32) 32-42-205, 

c) formularza - kary zgłoszenia dołączonej do Komunikatu oraz Zaproszenia wysyłanego e-mailem, 
pocztą lub faksem na adres  j.salwierak@cbidgp.pl,  faks: (32) 31-74-609 lub (32) 32-42-205. 

 
2. Podczas zgłoszenia on-line należy podać wszystkie dane wymagane w formularzu - karcie zgłoszenia.  

Brak wypełnienia któregokolwiek ze wskazanych pól wymaganych skutkuje niemożnością dokonania 
zgłoszenia. 

3. W przypadku zgłoszenia przez formularz - kartę zgłoszenia on-line, na podany w formularzu adres e-mail 
zostanie wysłany automatyczny email potwierdzenia zgłoszenia. 

4. Zgłoszenia należy dokonać: 
a) w przypadku zgłoszenia referatu - do 20 maja 2019r. 
b) w przypadku zgłoszenia uczestnictwa - do 01 października 2019r.  
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5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zgłoszenia w przypadku 
wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc, przeznaczonych dla Uczestników Konferencji lub 
wydłużenia terminu zgłoszenia. W obu przypadkach Organizatorzy zamieszczą informację na stronie 
internetowej www.cbidgp.pl/konferencje. 

6. Wszelkie zapytania dotyczące procesu zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną lub telefonicznie 
na adres Biura Konferencji: e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl, tel.: (32) 32-42-262, 501-331-814. 

 
§ 4 

Terminy i opłaty za udział w Konferencji 
1. Opłata za udział w Konferencji obejmuje zakwaterowanie (noclegi w hotelu z 9/10 i 10/11 października  

2019), wyżywienie, materiały konferencyjne.  
2. Stawki opłat za udział w konferencji są następujące: 

a) pobyt (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne) - 1.400,00 zł + (23% VAT)  
= 1.722,00 zł, 

b) pobyt (zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, wyżywienie, materiały konferencyjne ) - 1.600,00 zł 
+ (23% VAT) = 1.968,00 zł,  

c) pobyt autora wygłaszającego referat nie promocyjny - 1.200,00 zł + (23% VAT) = 1.476,00 zł, 
d) pobyt autora wygłaszającego referat  nie promocyjny (pokój 1 osobowy) - 1.400,00 zł + (23% VAT)  

= 1.722,00 zł, 
3. Inne formy udziału w konferencji należy uzgodnić z  Biurem Konferencji, CBiDGP, tel.: (32) 32-42-262,  

501-331-814, e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl 
4. Opłata za udział w Konferencji powinna zostać uiszczona w terminie do 04 października 2019r. 

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu uiszczenia opłaty. 
Pytania dotyczące płatności należy kierować do Biura Konferencji, CBiDGP, tel.: (32) 32-42-262,  
501-331-814, e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl 

5. Opłata za udział w Konferencji powinna wyłącznie zostać uiszczona na następujące konta: 
a) dla osób wpłacających w PLN na konto: 

Bank Spółdzielczy Tychy 
nr rachunku bankowego 75 8435 0004 0000 0002 3908 0001 

b) dla osób wpłacających w Euro na konto: 
The Research and Supervisory Centre of Underground Mining Co. Ltd., 8 Lędzińska Street, 43-143 
Lędziny 
nr rachunku bankowego IBAN: PL63124042271978000048399748 
SWIFT: PKOPPLPW  

6. Za udział w Konferencji Organizatorzy (CBIDGP) wystawią fakturę VAT.  
 

§ 5 
Promocja firmy na Konferencji 

1. Organizatorzy zapraszają instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje do promocji na Konferencji. 
2. Zgłoszenie promocji na Konferencji odbywa się za pomocą formularzy - kart zgłoszeń dostępnych na 

stronie www.cbidgp.pl/konferencje. W przypadku wypełnienia formularza pobranego w formie doc. 
należy wysyłać go e-mailem, pocztą lub faksem na adres j.salwierak@cbidgp.pl, faks: (32) 31-74-609 lub 
(32) 32-42-205. 

3. Opłaty za promocję są następujące: 
a) reklama firmy w materiałach konferencyjnych  - 1.100,00 zł + (23% VAT) = 1.353,00 zł 
b) stoisko reklamowe (2m2) – 1.000,00 zł (+23% VAT) = 1.230,00 zł (dodatkowa powierzchnia do 

negocjacji), 
c) innej formy uzgodnione i wycenione z Organizatorem (CBiDGP). 

4. Pytania dotyczące promocji firmy należy kierować do Biura Konferencji, CBiDGP Sp. z o.o.,  
tel.: (32) 32-42-262, 501-331-814, email: j.salwierak@cbidgp.pl 
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§ 6 
Dane osobowe i udostępnienie wizerunku 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników w czasie rejestracji, a także  
w toku Konferencji, w tym wizerunków Uczestników są Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 
Podziemnego  Sp. z o.o. w Lędzinach (CBiDGP) oraz Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego „Klub 
Paragraf 34” w Katowicach (SBTKP34) dalej zwani „Organizatorami”. 

2. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez „Organizatorów” w celu nawiązania kontaktu  
z Uczestnikiem, przeprowadzenia i promowania Konferencji, kwestii rachunkowych i windykacyjnych  
a także promowania działalności „Organizatorów” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tj. na podstawie zgody Uczestnika. 

3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników – tj. imię, nazwisko oraz wizerunek utrwalony w czasie 
Konferencji – przetwarzane będą przez administratora przez 5 lat. 

4. Uczestnik ma prawo żądać od „Organizatorów” dostępu do udostępnionych danych osobowych, prawo 
sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a w przypadku, w którym „Organizatorzy” podejmowaliby 
decyzję w sposób zautomatyzowany - prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych 
decyzji, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 
zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia realizowane mogą być w dowolnej formie. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. 
6. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany.  
 

§ 7 
Obowiązki Uczestnika w miejscu Konferencji 

1. Uczestnik Konferencji jest zobowiązany w miejscu Konferencji przestrzegać przepisów porządkowych, 
przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa. Wszelkie szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania 
tych przepisów  przez Uczestnika pokrywa Uczestnik Konferencji. 

2. Zamawiane indywidualnie przez Uczestnika Konferencji dodatkowe usługi w miejscu Konferencji 
Uczestnik reguluje indywidualnie. 

 
§ 8 

Rezygnacja z udziału w Konferencji  
1. Rezygnacja z udziału w Konferencji - za wyjątkiem wygłaszającego referat/referat promocyjny/reklama 

w materiałach konferencyjnych - musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni robocze przed 
dniem rozpoczęcia Konferencji e-mailem na adres: j.salwierak@cbidgp.pl, lub faksem (32) 31-74-609 
lub (32) 32-42-205. 

2. Rezygnacja w terminie późniejszym niż podana w punkcie 1 wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów 
organizacyjnych w wysokości 100% opłaty za uczestnictwo.  

3. Nieobecność na Konferencji nie zwalnia Uczestnika z  dokonania opłaty jak również uczestnikowi nie 
przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionej opłaty za uczestnictwo. 

4. Uczestnik Konferencji wygłaszający referat/referat promocyjny/reklama w materiałach konferencyjnych  
może zgłosić rezygnację z uczestnictwa w konferencji w formie pisemnej e-mailem na adres: 
j.salwierak@cbidgp.pl, lub faksem (32) 31-74-609 lub (32) 32-42-205 najpóźniej w 21 dniu roboczym  
przed dniem rozpoczęcia konferencji. 

5. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika wygłaszającego referat rezygnacji z uczestnictwa  
w konferencji w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji,  uczestnik ten ponosi 
koszty organizacyjne w wysokości 300,00 zł netto.   

6. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika wygłaszającego referat promocyjny/reklama w materiałach 
konferencyjnych rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie krótszym niż 21 dni przed 
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rozpoczęciem konferencji, uczestnik ponosi koszty uczestnictwa w wysokości pełnej opłaty za 
uczestnictwo – 100%. 

7. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę dostarczenia/wpłynięcia do Organizatora (CBiDGP) pisemnej 
rezygnacji z udziału w konferencji. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe  
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych - do 

odwołania lub wyznaczenia nowego terminu  Konferencji.  
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatorów i na które nie 

mieli oni wpływu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłat za udział w Konferencji oraz prawo do 
odszkodowania. 

3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatorów, Organizatorzy 
niezwłocznie zwrócą kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników, spowodowane 
niezastosowaniem się do zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz spowodowanych siłą wyższą 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie materiały związane z Konferencją z wyjątkiem karty zgłoszenia mają charakter informacyjny  
i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 


