Regulamin XIX Warsztatów Szkoleniowo–Edukacyjnych
„Mukowiscydoza 2019”
§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników XIX Warsztatów
Szkoleniowo–Edukacyjnych „Mukowiscydoza 2019”. Niniejszy Regulamin
został zamieszczony na stronie www.mukowiscydoza.pl oraz jest dostępny
w siedzibie Organizatora.
2. Organizatorem warsztatów jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym
na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie (30-507) przy ul. Celna 6, NIP 678
15 61 787 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000
97 900 , zwaną w dalszej części regulaminu „Organizatorem”
3. Główną osobą kontaktową z ramienia fundacji jest: Agnieszka Runsztuk
e-mail: agnieszka@mukowiscydoza.pl, kontakt : 697 145 430 lub 12 292 31 80
4. Warsztaty organizowane są dla rodziców i opiekunów osób chorych na
mukowiscydozę, podopiecznych Fundacji MATIO, zwanych w dalszej części
regulaminu „Uczestnikiem”
5. W trosce o naszych podopiecznych i ich rodziny warsztaty organizowane są
zgodnie z zaleceniami ECFS ( European Cystic Fibrosis Society), CF Foundation
oraz PTM (Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy)
6. Warsztaty finansowane są ze środków własnych fundacji.
7. Ramowy program warsztatów zostanie zamieszczony na stronie www
organizatora , nie później niż 31 października 2019 r.

§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie przez Uczestnika
poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest online na stronie www.mukowiscydoza.pl oraz w formie papierowej jako
załącznik do Kwartalnika MATIO nr 3/2019.
2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie i przesłać w formie skanu
na adres agnieszka@mukowiscydoza.pl lub w formie papierowej na adres
korespondencyjny organizatora ul. Bobrowskiego 11, 30-552 Kraków
3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 października 2019 r. włącznie.
O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach decyduje data wpływu
zgłoszenia do Organizatora. (Organizator zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu zgłoszeń).
4. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
5. Liczba osób uczestniczących w warsztatach jest ograniczona.
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6. Pierwszeństwo w kwalifikacji na warsztaty mają rodzice lub opiekunowie
nowo zdiagnozowanych podopiecznych (do półtora roku od otrzymania
diagnozy).

7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc nie kwalifikujemy do udziału
w warsztatach obojga rodziców/opiekunów chorego. W przypadku chęci
uczestnictwa drugiego rodzica/opiekuna zakwalifikowanie do udziału
w warsztatach jest możliwe po opłaceniu w dniu przyjazdu kosztów
zakwaterowania i wyżywienia.
8. W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach przez osoby nie będące
rodzicem/opiekunem, zakwalifikowanie jest możliwa wyłącznie po opłaceniu
kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
9. Osoby, które będą chciały uczestniczyć w warsztatach jako wolni słuchacze
zobowiązane są do wcześniejszego zarejestrowania się w recepcji organizatora
w dniu warsztatów.
10. W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość dostępnych miejsc, zostanie
utworzona lista rezerwowa. Informację o zakwalifikowaniu się na warsztaty
z listy rezerwowej uczestnik otrzyma najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem
warsztatów.
11. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na warsztaty
podejmuje Zarząd Fundacji MATIO.

§ 3 Opłaty
1. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne dla jednego z rodziców , lub
opiekunów podopiecznego Fundacji MATIO. Organizator zapewnia
zakwaterowania w pokojach 2-osobowych oraz wyżywienie, dla każdego
zakwalifikowanego uczestnika.
2. Rezygnację z uczestnictwa z warsztatów należy zgłosić w terminie do 7 dni
roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów (liczy się data wpływu
oświadczenia w formie pisemnej (poczta lub e-mail), po późniejszej informacji
o rezygnacji z przyjazdu na warsztaty w deklarowanym dniu przyjazdu,
uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 200 PLN.
3. Drugi z rodziców lub opiekunów Podopiecznego Fundacji MATI, lub osoba
w żaden sposób nie związana z podopiecznym fundacji może wziąć udział
w warsztatach po opłaceniu sobie zakwaterowania i wyżywienia.

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować
warunki organizacyjne warsztatów zgodne z programem, który będzie
zamieszczony na stronie internetowej Organizatora.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, nawet w dniu,
w którym odbywają się warsztaty, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego
i kolejności wystąpień.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialność i za rzeczy należące do Uczestnika,
które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas warsztatów.

§ 5 Odpowiedzialność Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu,
jak również stosowania się podczas warsztatów do zasad bezpieczeństwa oraz
instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywają się warsztaty.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom
i Chorym na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie 30-507, przy ul. Celna 6,
NIP 678 15 61 787 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 00000 97 900, e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl
2. Z chwilą dokonania rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia warsztatów, w tym
stworzenia listy uczestników i zakwaterowania w hotelu.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną
zgodną z RODO stanowią załącznik do formularza zgłoszeniowego na
warsztaty.
4. Podczas warsztatów Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentacji
fotograficznej, video. Uczestnik biorąc udział w Warsztatach wyraża zgodę na
wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie
Organizatora,
w
tym
zwielokrotnianie
wszelkimi
technikami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie w prasie i mediach elektronicznych
w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu
i dokumentowaniem warsztatów w razie takich potrzeb.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. O wszelkich zmianach terminów lub godzin warsztatów uczestnicy będą
informowani drogą telefoniczną lub elektroniczną.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdej zmianie
poinformuje uczestników umieszczając Regulamin na stronie internetowej
www.mukowiscydoza.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 r
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