
 

Regulamin I Kongresu Innowacyjnych Nauczycieli 
Łódź, 2-3 października 2015 r. 

 
1) Postanowienia ogólne  

a) Organizatorem kongresu, odbywającego się w Łodzi w dniach 2-3 października 
2015 r., jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź) oraz MK Marketing – wydawca 
magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie (ul. Nowodworska 25 lok. 503A, 03-
133 Warszawa).  

b) Uczestnikiem jest podmiot, który dokona rejestracji przy użyciu formularza 
rejestracyjnego na stronie http://kongres.wckp.lodz.pl  

c) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną części zgłoszenia 
uczestnictwa w kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.  

d) Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.  

e) Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować przebieg 
kongresu zgodny z jego opisem.  

 
2) Warunki uczestnictwa  

a) W kongresie mogą wziąć udział: nauczyciele wszystkich przedmiotów i typów 
szkół, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedstawiciele organów 
prowadzących szkoły, pracownicy samorządów, pracownicy naukowi.  

b) Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie 
http://kongres.wckp.lodz.pl  

c) Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie od organizatora wiadomości e-
mail.  

d) Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem następuje z datą 
odnotowania (uznanie rachunku) wpłaty dokonanej przez Uczestnika na koncie 
bankowym Organizatora.  

e) Płatności należy dokonać zgodnie z trybem opisanym w pkt. 4 Regulaminu.  

f) Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Uczestnikiem w 
terminie 7 dni roboczych od daty jej zawarcia. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 3 
dni od odstąpienia od umowy.  

g) Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kongresie najpóźniej do 10 
września 2015 r. Rezygnacja przyjmowana jest wyłącznie telefonicznie (tel. 42 
678-69-83). Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 3 dni od zgłoszenia rezygnacji.  

h) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kongresu, za zwrotem na rzecz 
Uczestników wpłaconej zaliczki w pełnej wysokości, jeśli kongres nie będzie 
mógł się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku 
Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia 
odszkodowawcze.  

 



 
3) Kongres  

a) Termin rejestracji uczestnictwa w kongresie upływa 14 września 2015 r. lub 
w chwili zamknięcia listy Uczestników (w przypadku dużej liczby zgłoszeń). 
O zamknięciu listy Uczestników Organizator powiadomi na stronie 
http://kongres.wckp.lodz.pl  

b) Organizator ustala harmonogram kongresu i ma prawo dokonywania w nim 
zmian.  

c) Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których 
prowadzone są działania związane z kongresem, spowodowane przez niego lub 
osoby oddelegowane przez Uczestnika.  

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika lub osób 
oddelegowanych przez Uczestnika do uczestnictwa w konferencji, które mogą 
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas kongresu. Koszty wszelkich 
dodatkowych usług gastronomicznych i hotelowych są pokrywane indywidualnie 
przez Uczestników kongresu.  

e) Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub 
obrazu podczas wykładów, seminariów i warsztatów.  

f) Zapisy na warsztaty i seminaria rozpoczną się we wskazanym przez 
Organizatora terminie, o czym poinformuje on na stronie 
http://kongres.wckp.lodz.pl O uczestnictwie w warsztatach i seminariach będzie 
decydować kolejność rejestracji.  

g) Osoby, które nie dokonają rejestracji na warsztaty i seminaria w oznaczonym 
przez Organizatora czasie, zostaną przydzielone do wybranych przez 
Organizatora grup, w których będą jeszcze wolne miejsca.  

 
4) Warunki i termin płatności  

a) Cena za udział w kongresie jest podana na stronie internetowej 
http://kongres.wckp.lodz.pl i obejmuje wyłącznie zakres świadczeń 
wyszczególnionych na stronie WWW w opisie kongresu.  

b) Uczestnicy, którzy będą mieli sfinansowany udział w kongresie przynajmniej 
w 70% ze środków publicznych są zwolnieni z podatku VAT. Pozostałych 
Uczestników obowiązuje VAT za usługę w wysokości 23%.  

c) Dla Uczestników rejestrujących się do 23 sierpnia 2015 r. obowiązuje płatność 
przelewem – 100 % wartości zamówienia w terminie od 24 do 28 sierpnia 2015 
r. (płatność na podstawie zgłoszenia Uczestnika dokonanego na stronie 
http://kongres.wckp.lodz.pl). Opłata powinna zostać uiszczona na konto 
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (dane i 
numer konta znajdują się na stronie internetowej kongresu). 

d) Dla Uczestników rejestrujących się od 24 sierpnia 2015 r. do wyczerpania  miejsc 
obowiązuje płatność przelewem - 100% w ciągu 7 dni od dnia rejestracji na 
stronie kongres.wckp.lodz.pl. 

e) Faktury za przeprowadzoną usługę będą do odbioru nie wcześniej niż w dniu 
rozpoczęcia kongresu (2 października 2015 r.).  

 


