
Regulamin 3. edycji Ogólnopolskiej Konferencji dla trenerów pod nazwą "Trenferencja" 

 

§ 1  
Definicje 

 
1. Organizator - organizatorem Konferencji jest Andrzej Bernardyn prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą Zdobywalnia – Andrzej Bernardyn, NIP: 8951880275 , REGON: 021887870, adres głównego 
miejsca wykonywania działalności: ul. Mikołowska 88, 51-515 Wrocław, tel. +48 601 881 620 (opłata, jak 
za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), e-mail: andrzej@trenferencja.pl, 

2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Uczestników Konferencji. 
3. Konferencja - oznacza Konferencję I Ogólnopolską Konferencję dla trenerów pod nazwą "Trenferencja", 

odbywającą się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
4. Uczestnik - osoba, która zakupiła bilet potwierdzający jej udział w Konferencji oraz zaakceptowała 

warunki udziału w Konferencji określone w Regulaminie. 
5. Warsztaty - zajęcia prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców, w których 

mogą brać udział Uczestnicy. Czas trwania Warsztatów wynosi ok. 2,5 godzin. 
6. Serwis Internetowy Konferencji - strona internetowa dostępna pod adresem www.trenferencja.pl. 

§ 2  
Warunki i zasady udziału w Konferencji 

 
1. Uczestnikiem Konferencji może zostać osoba pełnoletnia, która posiada ważny bilet, potwierdzający jej 

prawo do udziału w Konferencji. 
2. Udział osoby niepełnoletniej w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna 

prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej, posiadającej ważny bilet. 
3. Bilety można zakupić za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji w sposób opisany na tej 

stronie, na warunkach opisanych w regulaminie Serwisu Internetowego Konferencji. 
4. Warunkiem udziału w Konferencji jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymania się od wygłaszania tez stanowiących dyskryminację 

jakichkolwiek osób na tle rasowym, etnicznym, religijnym, kulturowym, a także ze względu na płeć oraz 
orientację seksualną. Niedopuszczalne jest ponadto propagowanie ideologii totalitarnych. 
 

§ 3  
Przebieg Konferencji 

 
1. Konferencja odbywa się w dniach 7-8 września 2019 r. we Wrocławiu. 
2. Szczegółowe informacje na temat miejsca oraz harmonogramu Konferencji podane zostały przez 

Organizatora na Stronie Internetowej Konferencji. 
3. W ramach Konferencji prowadzone będą cztery 2,5 godzinne sesje warsztatowe, dwie pierwszego dnia 

Konferencji, a dwie drugiego dnia Konferencji. 
4. Sesje warsztatowe odbywać się będą równocześnie w siedmiu salach wykładowych. 
5. Organizator zapewnia opis Warsztatów na Stronie Internetowej Konferencji. 



6. Każdy Uczestnik wybiera według własnych zainteresowań, w jakich Warsztatach chce brać udział. 
Łącznie każdy Uczestnik może wziąć udział łącznie w czterech 2,5 godzinnych Warsztatach. 

7. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona i wynosi od 20 do 30 miejsc. O przyjęciu na dane 
Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników. Informacja o liczbie wolnych miejsc na Warsztatach 
dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych na Serwisie Internetowym Konferencji lub formularzu 
zgłoszeniowym, który utrzyma uczestnik po zakupie biletu. 

8. Każdy z Warsztatów będzie rejestrowany przez kamerę. Uczestnicy konferencji otrzymają dostęp do 
nagrań wideo i audio z wszystkich warsztatów do 2 miesięcy od zakończenia konferencji. Nagrania 
dostępne będą na Dysku Google, uczestnicy otrzymają link do folderu z nagraniami. 

9. Pomiędzy sesjami warsztatowymi przewidziane zostały przerwy kawowe oraz lunch. 
10. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych i 

lunchu w oba dni Konferencji. 
11. Po wyczerpaniu programu pierwszego dnia Konferencji odbędzie się impreza integracyjna. Koszt udziału 

w imprezie integracyjnej wynosi 50 zł brutto. Płatność odbywa się w sposób wskazany przez 
Organizatora.  

12. Organizator wspiera działania networkingowe i nawiązywanie kontaktów biznesowych przez Uczestników 
podczas konferencji. 

13. Każdy Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne (przydatne dla trenera gadżety) 
oraz identyfikator. 
 

§ 4  
Zobowiązania i odpowiedzialność Uczestników 

 
1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszym 

Regulaminie, a także przewidzianych przepisami prawa. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do postępowania według zaleceń oraz instrukcji Organizatora oraz 

wskazanych przez niego osób współdziałających przy organizacji Konferencji. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad przeciwpożarowych oraz instrukcji zamieszczonych 

na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja. 
4. Organizator może wykluczyć z udziału w Konferencji Uczestników, którzy znajdują się pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających, zachowują się agresywnie wobec innych osób lub zakłócają 
porządek Konferencji, a także naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konferencji, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu 
uiszczonej należności za bilet. 

6. W przypadku wybuchu pożaru lub innego nagłego zdarzenia mogącego prowadzić do uszkodzenia mienia 
lub naruszenia zdrowia ludzi, Uczestnicy powinni spokojnie opuścić budynek, w którym odbywa się 
Konferencja, stosując się do wszystkich zaleceń osoby prowadzącej ewakuację. 

7. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody, których dopuszczą się w trakcie Konferencji. W przypadku 
zapłacenia za wyrządzoną szkodę przez Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo regresu w 
stosunku do Uczestnika za spowodowane przez niego szkody. 

8. Uczestnicy nie mogą utrwalać przebiegu Warsztatów, w szczególności poprzez nagrywanie materiałów 
audiowizualnych, dźwiękowych oraz rejestrowanie lub utrwalanie obrazu.  W przypadku złamania 
niniejszego zakazu, Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich przynależnych 
Organizatorowi lub osobom z nim współpracującym przy organizacji Konferencji. 



 
§ 5  

Zobowiązania i odpowiedzialność Organizatora 
 

1. Organizator zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby zrealizować warunki Konferencji opisane 
na Serwisie Internetowym Konferencji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w opisanym programie i przebiegu 
Konferencji, również w dniu Konferencji. O zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani za 
pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
finansowych Uczestników wobec Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, 
zgubione lub skradzione podczas Konferencji. 

4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu nieprawidłowego wykonania lub niewykonania umowy, a także z 
tytułu wyrządzonych szkód ograniczona jest względem Uczestników do wysokości uiszczonej przez 
Uczestnika ceny biletu. 

§ 6  
Dane osobowe i zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
1. Organizator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U z 2014 r., poz.1182 ze zm.). 
2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania usług. 
3. Uczestnikowi przysługuje w każdym momencie prawo do wglądu w zgromadzone dane osobowe, a także 

prawo żądania poprawienia, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych. 
4. Usunięcie danych osobowych Uczestnika może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usługi, a tym samym 

oznaczać będzie rezygnację z udziału w Konferencji.  
5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego 

wizerunku na materiałach z Konferencji, w tym na zdjęciach, nagraniach dźwiękowych oraz na 
nagraniach audiowizualnych, również w celach komercyjnych.  

6. Uczestnik, który nie wyraża zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego 
wizerunku powinien poinformować o tym Organizatora wysyłając wiadomość e-mail pod adres: 
andrzej@trenferencja.pl, maksymalnie na trzy dni przed konferencją, a jeśli nabywa bilet po tym 
okresie - w ciągu maksymalnie 4 godzin od momentu zakupu biletu. 

 
§ 7  

Postanowienia końcowe 
1. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 

2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160). 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na Serwisie Internetowym Konferencji. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w 

życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na 
stronie Usługodawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 
szczególności Kodeksu cywilnego. 


