
Regulamin Konferencji 

„Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku” 
 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji. 

§ 2 

Jeżeli w niniejszym dokumencie mowa jest o: 

1) „Regulaminie”– należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; 

2) „Konferencji” – należy przez to rozumieć konferencję pod nazwą „Leczenie i opieka 

nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku” organizowaną przez 

Organizatora w dniach 8-9 maja 2020 r. w  Niepołomicach; 

3) „Organizatorze”– należy przez to rozumieć Fundację „Cor Meum” z siedzibą 

                     w Niepołomicach, nr KRS 0000775913; 

4) „Uczestnikach”– pełnoletnich osobach fizycznych, których udział w  Konferencji został 

zgłoszony zgodnie z kartą zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 3 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji. 

Liczba uczestników jest ograniczona. O możliwości udziału w Konferencji decyduje 

kolejność dokonywania zgłoszeń. W razie niemożności Udziału w Konferencji z tego powodu 

Organizator informuje o tym niezwłocznie zgłaszającego i dokonuje zwrotu dokonanej opłaty. 
 

§ 4 

Zgłoszenia mogą dokonywać sami Uczestnicy lub podmioty trzecie zatrudniające 

Uczestników. 

§ 5 

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej na adres Organizatora (Stefana Batorego 41C, 32-

005 Niepołomice z dopiskiem: Fundacja Cor Meum) lub drogą elektroniczna poprzez 

przesłanie skanu Karty zgłoszenia na adres e-mailowy: kontakt@cormeum.org.pl 
  

§ 6 

Ostateczny termin zgłoszenia upływa w dniu 8 maja 2020 roku (pierwszy dzień Konferencji)  

§ 7 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych 

przez Uczestnika lub podmiot zgłaszający podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji. 



§ 8 

Opłata w wysokości wynikającej z karty zgłoszenia wynosi od osoby: 

  

1) opłata wniesiona do dnia 15 marca 2020 roku: 200 zł 

2) opłata wniesiona do dnia 15 kwietnia 2020 roku: 250 zł 

3) opłata wniesiona do 8 maja 2020 roku: 300 zł. 

  

Opłatę wnosi się wraz ze zgłoszeniem udziału, na konto organizatora: Fundacja Cor Meum, 

59 1240 5107 1111 0010 9007 5684 lub w dniu 8 maja 2020 roku od godziny 08:00 w 

rejestracji, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice. 

§ 9 

Opłata, o której mowa w §8 obejmuje udział w sesjach konferencyjnych (wykłady i 

warsztaty) w dniach 8 i 9 maja 2020 roku, zaświadczenie o uczestnictwie, identyfikator, 

materiały konferencyjne, dwie przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek, zgodnie z 

Załącznikiem 2. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje rozszerzonego pakietu konferencyjnego, czyli: obiadów w 

Restauracji Królowa Bona w Zamku Królewskim w Niepołomicach w dniu 8 i 9 maja 2020 

roku oraz tzw. atrakcji dodatkowych zgodnie z Załącznikiem 3. 

Opłaty powyższe NIE obejmują noclegu. 

§ 10 

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia. Rezygnacja może nastąpić nie później niż do 7 maja 2020 roku. Oświadczenie o 

rezygnacji Uczestnika powinno być dokonane poprzez przesłanie na adres mailowy 

Organizatora (kontakt@cormeum.org.pl) bądź listownie na adres siedziby Organizatora. 

§ 11 

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone 

opłaty na wskazane konto bankowe. 

§ 12 

Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Fundacja Cor Meum z siedzibą 

przy ulicy Stefana Batorego 41C, 32-005 Niepołomice, NIP: 6832104339, Regon: 

382799317, który przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). 

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w 

tym sporządzenia listy uczestników Konferencji. 

https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=uRMMJTnINBYPmtXy19jsemY0zrm9D4RasFT94BzHmIeJomN8067XCA..&URL=mailto%3Akontakt@cormeum.org.pl


3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z 

tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty 

za Konferencję. 

4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia 

Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym 

Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych. 

5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą 

elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji. 

6. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

zmiany, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, 

ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. 

7. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa. 

8. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. 

9. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane 

ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych są 

szyfrowane. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania wizerunku Uczestników Konferencji                 

w trakcie wszystkich wydarzeń objętych Konferencją poprzez fotografowanie lub 

nagrywanie filmów, łącznie z fonią, oraz wykorzystania tak powstałych materiałów 

poprzez publikację         w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie, w 

szczególności na swojej stronie internetowej oraz na innych nośnikach dla celów 

dokumentowania i promocji działalności Organizatora. Uczestnik udziela 

nieograniczonej czasowo i terytorialne zgody na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku. 

§ 13 

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci wniesione opłaty na wskazane konta 

bankowe. 

§ 14 

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody 

zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z 

Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania. 

§ 15 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Organizatora 

www.cormeum.org.pl - 6 lutego 2020 roku. 

§ 16 

Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu; w odniesieniu do usług już 

realizowanych, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania 

zgłoszenia przez Uczestnika. 

§ 17 

http://www.cormeum.org.pl/


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Konferencji. 

§ 18 

Zgłoszenie uczestnictwa lub udział w Konferencji są równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu. Podmiot zgłaszający jest obowiązany poinformować osoby zgłaszane do 

uczestnictwa w Konferencji o treści Regulaminu. 

19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 



Załącznik 1: 
Karta zgłoszenia 

udziału w konferencji organizowanej przez Fundację Cor Meum: 
Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku. 

8-9 maja 2020 roku, Zamek Królewski w Niepołomicach 
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice 

Dane do faktury:  
Nazwa płatnika: Adres: 

 
NIP: 

Telefon: E-mail: Imię i nazwisko prezesa/dyrektora: 

W wyżej wymienionej konferencji wezmą udział następujące osoby: 
(wypełnienie pól jest obowiązkowe): 

Nazwisko i imię/Tytuł  Adres do korespondencji Telefon, e-mail 

   

   

   

 

OPŁATY 
(mnożone przez ilość uczestników) 

I. Opcje  

Opcja do wyboru (proszę o zakreślenie wybranej opcji) 

 Opcje dodatkowe   

Opłata obejmuje: 
udział w wykładach  i warsztatach 
materiały konferencyjne 
zaświadczenie o uczestnictwie 
dwie przerwy kawowe wraz ze 

słodkim poczęstunkiem  

Zwiedzanie Zamku:  
Piątek, 08/05/2020 

godz. 11:00  

Spacer po 

Niepołomicach + 

grill integracyjny:  
Piątek 08/05/2020 

od godz. 20:00 

Kopalnia Soli 
w Wieliczce 
z 

dojazdem:Czwartek 

07/05/2020 godz.  

17:00 

Kopalnia Soli 

        w Bochni 

z dojazdem: 
Czwartek 

07/05/2020 

godz. 
17:00 

RAZEM 

W terminie do 15 

marca 2020 roku 
200 zł/osoba 12 zł/ osoba 30 zł/osoba 70 zł/osoba 60 zł/osoba   

….……  
x (ilość 

osób) ….. = 

………. 

W terminie do 15 

kwietnia 2020 roku 
250 zł/osoba 12 zł/ osoba 30 zł/osoba 70 zł/osoba 60 zł/osoba   

….……  
x (ilość 

osób) …..  
= ………. 

W terminie do 8 maja 

2020 roku 
300 zł/osoba 12 zł/ osoba 30 zł/osoba 70 zł/osoba 60 zł/osoba   

….…… 
x (ilość 

osób) ….. = 

………. 



  

II. Obiady w restauracji Zamkowej 
08 maja  2020 roku - ……………(ilość osób)  x 45 zł = …….. zł 
09 maja 2020 roku - …………… (ilość osób) x 45 zł = ……... zł 
  

Dieta wegetariańska - …………… (ilość osób) 
Dieta wegańska - …………… (ilość osób) 
  

PODSUMOWANIE KOSZTÓW: 
suma punktów  I i II - ……………….. zł zostanie przekazana na konto:  

nr konta 59 1240 5107 1111 0010 9007 5684 
Fundacja Cor Meum 

z dopiskiem: Konferencja 2020 
  

[   ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Cor Meum w celach marketingowych oraz na przesyłanie na podany adres e-mail oraz numeru telefonu 

wiadomości zawierających informacje dotyczące konferencji  oraz innych wydarzeń im towarzyszących.  
Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Konferencji, dostępnego na stronie:https://cormeum.org.pl/konferencja-2020/ 
  

Data i podpis uczestnika/osoby zgłaszającej 
  

………………………………………….. 
  

Szukasz noclegu? Nasze propozycje:  
Na hasło „Konferencja Cor Meum” dostępna jest zniżka na następujące noclegi: 

 Hotel w zamku Królewskim w Niepołomicach „Boutique Hotel” - http://www.zamekkrolewski.com.pl/boutique-hotel, + 48 12 261 

98 00, hotel@zamekkrolewski.com.pl 
 Hotel Novum w Niepołomicach - http://www.hotelnovum.pl/, +48 12 279 89 00, recepcja@hotelnovum.pl 
Willa ostoja – https://e-turysta.pl/willa-ostoja-niepolomice-119345.html?kl=1  +48 500 600 092, info@ostoja.niepolomice.pl 
Hotel Niepołomice - https://hotelniepolomice.pl/, +48 12 28 10 144, recepcja@hotelniepolomice.pl 
Hotel Azalia - http://hotelazalia.pl/, +48 12 284 14 23,: kontakt@hotelazalia.pl 

  

Uprzejmie prosimy o przesłanie skanu zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@cormeum.org.pl 
lub pocztą na adres:  

  

Fundacja Cor Meum 
Stefana Batorego 41C 
32-005 Niepołomice 

  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w konferencji 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Cor Meum, ul. Stefana Batorego 41c, 32-005 Niepołomice 
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodpoland@gmail.com; 
3. Pani/Pana dane osobowe podane w Karcie zgłoszenia przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji „Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI 

wieku” organizowanej w dniach 8-9 maja 2020 r., organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w 

tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o przyszłych konferencjach – 

także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli fakt, że jest to niezbędne do wykonania 

https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=FldX8SMrL0HCXpNk8-66X5uW9vl2K3zoDq0QqRhHPPSJomN8067XCA..&URL=https%3A%2F%2Fcormeum.org.pl%2Fkonferencja-2020%2F
https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=viaoFfwifPqmjnkUkBcm8-4oo9kvtshXTrwMh-n6v76JomN8067XCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.zamekkrolewski.com.pl%2Fboutique-hotel
https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=Uj8Wp_ApoFX8YofXPhOuMRIDqoyP7UEbPhOFsQrybzCJomN8067XCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.hotelnovum.pl%2F
https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=hLMtlNn_gl3NaellKKS5piQm-LZHAxLIupTVDVKQTSmJomN8067XCA..&URL=https%3A%2F%2Fe-turysta.pl%2Fwilla-ostoja-niepolomice-119345.html%3Fkl%3D1
https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=Ocgb9UjFGMrfSrxcp6uyu3rpGMJlXlNgXDYQMAwwhaCJomN8067XCA..&URL=mailto%3Ainfo@ostoja.niepolomice.pl
https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=-cnaEcB0OnN9spU3oi9edgXgt9_2vvdymT2_OoQjfp2JomN8067XCA..&URL=https%3A%2F%2Fhotelniepolomice.pl%2F
https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=qpo_NqF4QpfvCQjCzKRBOpY6_TkLEsklQx--dHWga2SJomN8067XCA..&URL=http%3A%2F%2Fhotelazalia.pl%2F
https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=uRMMJTnINBYPmtXy19jsemY0zrm9D4RasFT94BzHmIeJomN8067XCA..&URL=mailto%3Akontakt@cormeum.org.pl


zadania realizowanego w interesie publicznym. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych w przyszłości podstawą 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 

przed jej cofnięciem; 
4. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację 

lub obsługę konferencji; 
5. dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji 

finansowo-księgowej konferencji przez Fundację, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
6. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu, 
8. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji. 
Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej należącej do Fundacji Cor 

Meum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2: 
CENNIK - PAKIET KONFERENCYJNY  

 

Opłata za pakiet 

konferencyjny 

obejmuje: 

udział w sesjach konferencyjnych (wykłady i warsztaty) w dniach 8 i 9 

maja 2020 roku 
zaświadczenie o uczestnictwie 
identyfikator 
materiały konferencyjne 
dwie przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek 

Opłata wniesiona do dnia 

15 marca 2020 roku 
200 zł / osoba 

Opłata wniesiona do dnia 

15 kwietnia 2020 roku 
250 zł/ osoba 

Opłata wniesiona do 8 

maja 2020 roku 
300 zł/osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3: 
CENNIK - ROZSZERZONY PAKIET KONFERENCYJNY  

 

Atrakcje dodatkowe Termin Cena 

 Dwudaniowy obiad w Restauracji Królowa Bona 

w Zamku   Królewskim w Niepołomicach 
(możliwa opcja wegetariańska i wegańska) 

Piątek 8 maja 2020 roku, godzina 

15:00 
45 zł/osoba  

Sobota 9 maja 2020 roku, godzina 

15:00 
45 zł/osoba  

Zwiedzanie Zamku Królewskiego w 

Niepołomicach 
Podczas przerwy kawowej, Piątek 8 

maja 2020 roku, godzina 11:00. 
12 zł/ osoba 

Spacer po Niepołomicach + grill integracyjny 

(możliwa opcja wegetariańska i wegańska) 
Piątek 8 maja 2020 roku, godzina 

20:00, po sesji konferencyjnej. 
30 zł/osoba 

Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce wraz z 

dojazdem: 
Czwartek 07 maja 2020 roku, 

godzina do ustalenia  
70 zł/osoba 

Zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni wraz z 

dojazdem: 
Czwartek 07 maja 2020 roku, 

godzina do ustalenia 
60 zł/osoba 

  


