Art. 1 Postanowienia ogólne
§1

II Sympozjum Morskie Kół Naukowych zwane w dalszej części regulaminu - sympozjum
odbywa się w dniach 30.05-01.06 2014r. w Jastrzębiej Górze;
§2

Sympozjum organizowane jest przez Koło Naukowe e-Biznesu działające w Akademii
Morskiej w Gdyni, dalej zwane organizator;
§3 Wszystkich uczestników obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.

Art. 2 Zasady uczestnictwa
§1 Warunki udziału:



organizator jest zobowiązany do wysłania formularza informacyjnego, cennika,
regulaminu oraz karty uczestnictwa jako zaproszenie do uczestnictwa w sympozjum;



materiały dotyczące sympozjum umieszczone są również w Internecie na stronie
organizatora www.kneb.wpit.am.gdynia.pl;



zgłoszenie udziału w sympozjum:


uczestnik zobowiązany jest wypełnid czytelnie kartę uczestnictwa w sympozjum,
dalej zwaną kartą, oraz przesład ją w formie elektronicznej, bądź dostarczyd
osobiście do organizatora sympozjum w wyznaczonym terminie;



uczestnikami sympozjum mogą byd studenci Akademii Morskiej w Gdyni oraz
studenci uczelni zaprzyjaźnionych;



dopuszcza się możliwośd nanoszenia na karcie własnych uwag - do konsultacji,
dot. uczestnictwa, tematyki, która ma byd poruszona na sympozjum lub innych;



po doręczeniu karty do organizatora sympozjum, uczestnik otrzyma mailem
potwierdzenie uczestnictwa z wyliczonymi kosztami udziału;



potwierdzenie uczestnictwa stanowi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia;



uczestnik dokonuje wpłaty 100% wartości brutto kosztów udziału, w terminie
określonym przez organizatora;



organizator dostarcza sporządzoną zbiorczą kartę uczestników zgłoszonych
z poszczególnych kół naukowych do opiekuna tego koła, który jest zobowiązany
do podpisania tej karty;

 podpisanie karty jest równoznaczne z podpisaniem umowy na uczestnictwo

w sympozjum przez uczestnika i oznacza akceptację warunków określonych
w regulaminie;
 organizator w przypadku braku zapłaty należności lub nieterminowego przesłania
wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa, nie gwarantuje uczestnictwa
w sympozjum.
§2 Odwołanie uczestnictwa w sympozjum:



uczestnik może zrezygnowad z uczestnictwa w sympozjum, w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności;



w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w sympozjum, organizator obciąża
uczestnika:


100% kosztów udziału - w przypadku zgłoszenia rezygnacji uczestnika z udziału
w sympozjum w okresie krótszym i równym 14 dniom przed terminem
rozpoczęcia sympozjum i w trakcie jego trwania;



50% kosztów udziału - w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w sympozjum
w okresie od daty zgłoszenia uczestnictwa, do 15 dnia przed rozpoczęciem
sympozjum;



w przypadku odwołania sympozjum, organizator zobowiązany jest do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia uczestników oraz zwrotu należności;



w przypadku przesunięcia terminu sympozjum, organizator zobowiązany jest
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia uczestników oraz zwrotu należności
w przypadku otrzymania rezygnacji uczestnika z udziału w sympozjum w związku
z przesunięciem terminu jego odbycia;



organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych uczestnika nie objętych kosztami
udziału zawartymi w potwierdzeniu uczestnictwa.

Art. 3 Ceny i warunki płatności
§1

Koszt uczestnictwa i jego szczegółowa rozpiska zawarta jest w potwierdzeniu
uczestnictwa i w materiałach dotyczących sympozjum;
§2

Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy
organizatora podany w potwierdzeniu uczestnictwa.

Art. 4 Reklamacje
§1

Reklamacje dotyczące kosztów udziału należy zgłaszad pisemnie w terminie do 7 dni od
daty uiszczenia zapłaty należności;
§2

Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu sympozjum powinny byd zgłaszane
organizatorowi niezwłocznie w trakcie jego trwania, aby ich zasadnośd mogła byd
weryfikowana na bieżąco i potwierdzone w formie pisemnej, nie później niż w terminie 7 dni
od daty zakooczenia sympozjum;
§3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Art. 5 Program
§1

Sympozjum odbywa się według ustalonego przez organizatora programu umieszczonego
w materiałach dotyczących sympozjum;
§2

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie sympozjum poprzez
przesunięcie kolejności prelekcji lub zmianę prelegentów. Uczestnikowi nie przysługuje takie
prawo;
§3

Tematyka i kolejnośd wystąpieo uczestników budowana jest w oparciu o program
sympozjum, tematykę wystąpienia oraz kolejnośd zgłoszeo.

Art. 6 Warunki prezentacji wykładu przez uczestników
§1

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w programie sympozjum
prezentacji oraz uczestnictwa koła jeżeli prezentacja jest niezgodna z tematem sympozjum;
§2

Zgłoszony czas prezentacji nie może byd przekraczany, a organizator zastrzega możliwośd
przerwania prezentacji po upływie przeznaczonego na nią czasu;
§3 Czas rozpoczęcia prezentacji jest odnotowywany i kontrolowany przez organizatora;
§4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie
stanowiące własnośd prezentera.

Art. 7 Strona i promocja
§1

Wpis na stronie sympozjum jest dokonywany wg warunków zawartych w formularzu
informacyjnym;
§2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treśd zamieszczonego wpisu;
§3

Warunkiem zamieszczenia wpisu jest uprzednie nadesłanie materiałów. Przez uprzednie
nadesłanie materiałów rozumie się nadesłanie ich w określonym terminie.

Art. 8 Ubezpieczenie i bezpieczeństwo
§1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, ubytki, uszkodzenia
i zniszczenia dokonane podczas sympozjum;
§2

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, eksplozją,
zalaniem, przerwą w dostawie wody, uderzeniem pioruna i innymi tego typu przyczynami,
a także innymi działaniami którym można przypisad określenie siły wyższej;
§3 Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o powstałym

wypadku lub zaistnieniu innej szkody.

Art. 9 Postanowienia końcowe
§1

Własnoręcznym podpisem uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowieo
niniejszego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich
innych ustaleo uzgodnionych między uczestnikiem a organizatorem;
§2

Wszelkie spory dotyczące organizacji sympozjum będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności polubownie.

