
Regulamin 

Konferencja SP Zawisza Bydgoszcz – 12 czerwca 2022 r. 

I. Postanowienia ogólne 
1. Konferencja SP Zawisza Bydgoszcz „Modele gry w piłce juniorskiej oraz seniorskiej”, 

zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się 12 czerwca 2022 roku 
w Bydgoszczy. 

2. Organizatorem Konferencji są: Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza Bydgoszcz w 
koordynacji przez Jakub Mrozik, Damian Stodolny, zwane dalej Organizatorami. 

3. Patronat nad konferencją pełni Kujawsko Pomorski Związek Piłki Nożnej w 
Bydgoszczy.  
Za udział w konferencji trenerzy otrzymają punkty certyfikowane do przedłużenia 
licencji. Informacje z wysokością pkt do przedłużenia licencji można znaleźć w 
informacjach zawartych w aplikacji konferencji w systemie pzpn.24.pzpn.pl  
Aby uzyskać punkty certyfikowane konieczne jest dodatkowo aplikowanie na 
konferencję w systemie pzpn24.pzpn.pl  

4. Miejsce Konferencji: Bydgoszcz, ul. Gdańska 163. 

II. Zasady uczestnictwa 
1. W konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia swojego uczestnictwa 

w konferencji na podstawie przesłanej do Organizatorów karty zgłoszenia znajdującej się 
na stronie: https://zawiszabydgoszcz.pl/ oraz dokonają opłaty konferencyjnej w kwocie 
139 zł. 

2. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
powyższego regulaminu. 

3. Opłata konferencyjna obejmuje:  
1. czynne wystąpienie z referatem w sesji plenarnej (dla zgłaszających czynne 

uczestnictwo) 
2. bierny udział w sesji plenarnej Konferencji oraz warsztatach praktycznych 
3. materiały konferencyjne 
4. certyfikat udziału w Konferencji 
5. przerwę kawową 

4. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce 
Konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu. 

5. Informacje o opłatach, koncie konferencji i warunkach rejestracji publikowane są na 
stronie internetowej Konferencji https://zawiszabydgoszcz.pl/. 

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną, zgłoszenie 
uczestnictwa poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres: 
jakubmrozik@zawiszabydgoszcz.pl  oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na 
konto konferencji podanej na stronie: https://zawiszabydgoszcz.pl/ 
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7. Harmonogram konferencji: 

- zgłaszanie udziału w Konferencji: 5 czerwca 2022 r.  
(na jakubmrozik@zawiszabydgoszcz.pl) 
- dokonanie opłaty konferencyjnej:  8 czerwca 2022 r. 
- ogłoszenie programu konferencji:  5 czerwca 2022 r. 

8. Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza Bydgoszcz jest upoważnione do wystawienia faktury 
VAT bez podpisu odbiorcy. 

9. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie organizatora, 
uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa. 

10. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora (np.  
z uwagi na małą ilość zgłoszeń), które uniemożliwią przeprowadzenie Konferencji, 
Organizator zwraca uczestnikowi 100% kosztów. 

III. Pozostałe kwestie 
 

1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora. 
2. Uczestnik Konferencji poprzez zgłoszenie uczestnictwa wyraża zgodę na 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyraża zgodę na  
komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy 
uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w 
Konferencji lub warsztatach w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik 
dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do 
zdjęcia. 

3. Przesłana karta zgłoszeniowa jest równocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji i na 
zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym 
uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi zmianami). Organizator jest upoważniony do 
wglądu oraz modyfikacji danych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub 
skradzione podczas Konferencji. 

5. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 
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