
REGULAMIN KONFERENCJI WE ARE ONE

Data publikacji: 21 luty 2020

I. Postanowienia ogólne

1. Konferencja We Are One 2020 z udziałem Rachaël Draaisma, Karin Leibbrandt i Chris'a Pearce'a
odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2020 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu
Przyrodniczego  przy  ul.  Chełmońskiego  38  C,  51-630  Wrocław  oraz  Wrocławskim  Torze
Wyścigów Konnych Partynice przy ul. Zwycięskiej 2, 53-033 Wrocław.
2.  Organizatorem konferencji  jest  Sassebi  – Alina Palichleb,  Equine Massage -  Maria  Soroko,
Common Language - Ewa Rumistrzewicz. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Biologii i
Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

II. Zasady uczestnictwa

1.  Program konferencji  znajduje się  na stronie internetowej  w  ww.weareone2020.pl.  Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach programu główny organizator poinformuje
na stronie internetowej oraz drogą mailową (dotyczy zarejestrowanych uczestników).
2. Udział uczestnika w konferencji możliwy jest po:
a)  rejestracji na stronie konferencji www.weareone2020.pl z podaniem pełnych danych osobowych
dotyczących m.in: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, adres emailowy.
b) dokonaniu opłaty za udział w konferencji na konto w ALIOR BANK, o numerze 55 2490 0005
0000 4530 8296 7751 należące do Common Language Ewa Rumistrzewicz-Szweycer
ul.  Zółkiewskiego 39 m 3,  25-130 Kielce,  -  najpóźniej  do 3 dni  roboczych od dnia dokonania
rejestracji.  Brak  uregulowania  płatności  po  3  dniach  po  rejestracji  spowoduje  wygaśnięcie
zgłoszenia. UWAGA W przypadku wykupienia biletów w ofercie „ Pierwsza 30-tka”,  opłata jest
dokonana w dniu rejestracji.  
c) potwierdzeniu przez Organizatora (Common Language) zaksięgowania wpłaty,
d) rejestracji w dniu konferencji przy stanowisku Organizatora.
3. Rejestracja na stronie www.weareone2020.pl jest równoznaczna  z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu przez uczestnika.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń/rejestracji na konferencję upływa z dniem 17 czerwca 2020  lub do
momentu wyczerpania miejsc. Informacja ta będzie umieszczona na stronie www.weareone2020.pl
i na stronie Facebook. 
5. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi
przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa.
6.  W  przypadku  odwołania  konferencji  z  przyczyn  niezależnych  od  Organizatora,  które
uniemożliwią  przeprowadzenie  wydarzenia  w wyznaczonym terminie,  uczestnikowi  przysługuje
prawo  zwrotu  50%  kosztów  uczestnictwa.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności
odszkodowawczej z tego tytułu, a uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
7. Organizator informuje, iż  ilość uczestników jest ograniczona.

III. Opłata konferencyjna

1. Opłata za udział w konferencji obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne
oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych.
2. Cena nie obejmuje opłaty za słuchawki do tłumaczenia symultanicznego oraz obiadu, które to są
do wyboru oraz dodatkowo płatne (cennik w tabeli 1)
3.  Informacje  o  opłatach  za  bilet  (tabela  1)  i  warunkach  rejestracji  publikowane  są  na  stronie
internetowej  www.weareone2020.pl

http://www.konferencjagillianhiggins.pl/
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Organizator jest upoważniony do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy.
4.  Rachunek  wystawia  Common  Language.  Sprzedawca  zwolniony  podmiotowo  z  podatku  od
towarów i usług [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust 1.
(albo  ust.9)  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  roku  o  podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.U.z
2016r.poz.710, z późn. zm.)]

5. Koszt uczestnictwa zależy od wyboru biletu.

Tabela 1. Cennik biletów konferencji We Are One 20-21.06.2020.

Konferencja We Are One 20-21.06.2020
Bilet:

Pierwsza 30-stka 399 zł*

Normalny Wczesna rejestracja
do 5 maja 2020

Późna rejestracja
od 6 maja 2020

455,00 zł 475,00 zł

Studencki 405,00 zł 425,00 zł

Grupowy -  3 osobowy 1350,00 zł ** (za jeden bilet 450 zł)

Grupowy -  10 osobowy 4200,00 zł ** (za jeden bilet 420 zł)

Grupowy – 20 osobowy 8000,00 zł ** (za jeden bilet 400 zł)  

Słuchawki 20 zł (za oba dni)

Obiad Vegan & No plastic 40 zł (za oba dni)
* Do wyczerpania biletów, warunek jest rejestracja+opłacenie biletu w ten sam dzień
* *ilość biletów grupowych jest ograniczona

6.  Uczestnik  korzystający  z  biletu  studenckiego  musi  okazać  aktualną   legitymacją  studencką
podczas rejestracji.
7.  W przypadku braku okazania ważnej legitymacji studenckiej, uczestnik będzie musiał dopłacić
kwotę różnicy biletu pomiędzy biletem normalnym a studenckim.
8.  W  celu  zakupienia  biletu  grupowego,  opiekun  grupy  zgłasza  się  pod  adresem
biuro@commonlanguage.pl w celu uzyskania informacji o dostępności miejsc i otrzymania tabelki
do  wypełnienia  danych  grupy.  Opłata  za  uczestnictwo  grupy  jest  opłacana  w  całości  jednym
przelewem.
9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zatrzymania  100%  wpłaconej  kwoty  w  przypadku
rezygnacji z uczestnictwa.
10. Opłata za konferencję wniesiona przez zarejestrowanego uczestnika może zostać zaliczona na
poczet  innego  uczestnika,  po  uprzednim  poinformowaniu  organizatora  na  adres:
biuro@commonlanguage.pl  o  zmianie,  jeżeli  informacja  ta  zostanie  przekazana  organizatorowi
w terminie 10 dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji.

IV. Bezpieczeństwo

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konferencji.
2.  Uczestnicy  są  zobowiązani  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa,  przepisów  BHP  i  PPOŻ
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest konferencja.
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3. Uczestnik nie ma prawa podchodzić do koni bez zgody prowadzącego konferencję i właściciela
konia.
4. Organizator zapewnia obecność ratownika medycznego na konferencji.

V. Odpowiedzialność uczestnika

1.  Uczestnik  zobowiązuje  się  stosować  do  wymagań  niniejszego  regulaminu,  jak  również
stosowania  się  podczas  konferencji  do  zasad  bezpieczeństwa  oraz  instrukcji  i  poleceń
organizacyjno- technicznych przedstawicieli organizatora.
2. Podczas konferencji w szczególności zabroniona jest:
a) sprzedaż, podawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych,
b) sprzedaż, podawanie oraz spożywanie narkotyków oraz innych środków odurzających w myśl
ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 roku,
c) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów na teren konferencji,
d) palenie tytoniu, w tym e-papierosów, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za poniesione przez siebie zniszczenia na
terenie, w którym ma miejsce konferencja.

VI. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest współorganizator konferencji Ewa Rumistrzewicz-Szwey-
cer prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Common Language Ewa Rumistrzewicz-Sz-
weycer z siedzibą w Kielcach, ul. Żółkiewskiego 39/3 25-130 Kielce, NIP 657-131-16-01.
2. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konferencji, w tym stwo-
rzenia listy uczestników, a także w celu dokonania rozliczeń z tytułu opłat za konferencję oraz 
ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty za konferencję lub innych.
3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
organizacji konferencji, w tym stworzenia listy uczestników.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żąda-
nia usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia 
rejestracji w tym w szczególności opłaty za udział w konferencji.
7. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach, bezpośred-
nio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora Danych Osobowych.
8. Podczas konferencji Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo 
w konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestni-
ków, prelegentów i prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy konferencji  nie mogą rejestrować przebiegu konferencji i  prezentacji  poprzez
robienie zdjęć i nagrywanie filmów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o którym to fakcie
będzie informował na stronie internetowej www.weareone2020.pl
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie konferencji.


