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Regulamin 
Kongresu Energetyki Przyszłości  

Toruń, 30 marca -1 kwietnia 2022 r. 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Uczestników 

Kongresu Energetyki Przyszłości (zwany dalej „Kongresem”). 

2. Głównym organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Zwykłe „Z energią o prawie” 

z siedzibą w Toruniu pod adresem ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń, NIP 9562366053, REGON 

387925057, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta 

Miasta Torunia pod numerem 49.  

3. Współorganizatorem Kongresu jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego 

„on/off” działające przy Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

4. Podmioty określone w ust. 2 i 3 w dalszej części niniejszego Regulaminu będą łącznie 

określane jako „Organizator”.  

5. Kongres odbywa się w terminie 30 marca – 1 kwietnia 2022 r. w Toruniu, z tym, że:  

1) 30 i 31 marca 2022 r. mają miejsce panele eksperckie, podczas których swoje 

prelekcje wygłaszają zaproszeni przez Organizatorów goście; 

2) 1 kwietnia 2022 r. mają miejsce panele doktorancko-studenckie, podczas których 

swoje prelekcje wygłoszą osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa czynnego w tym 

dniu Kongresu. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Kongresie 

1. Udział w Kongresie będzie możliwy jedynie w formie online. 

2. Dostęp do transmisji z Kongresu będzie dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym 

wskazanym przez Organizatorów.  

3. Każda osoba, która chciałaby otrzymać certyfikat uczestnictwa biernego w Kongresie oraz 

dołączony do niego Pakiet Uczestnika, powinna dokonać zgłoszenia poprzez formularz 

dostępny w Serwisie Internetowym Kongresu do dnia 28 marca 2022 r. do godz. 23:59 oraz 

uiścić opłatę.  

4. Każda osoba posiadająca status studenta lub doktoranta, która chciałaby wygłosić swoją 

prelekcje podczas drugiego dnia Kongresu, powinna dokonać zgłoszenia poprzez formularz 

dostępny w Serwisie Internetowym Kongresu oraz przesłać abstrakt do dnia 18 marca 2022 

r. do godz. 23:59 oraz uiścić opłatę.  
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5. Wysokość opłat za udział w Kongresie dla osób, o których mowa w ust. 2 i 3, wynosi 120 zł. 

6. Abstrakty, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać się w 300-350 słowach i być 

przygotowane czcionką Cambria, 12 pkt, odstępy 1.5, z wyjustowanym tekstem. Ponadto 

w pliku należy podać takie informacje jak: imię i nazwisko, status (student lub doktorant), 

uczelnia, temat oraz bibliografia. Plik w formacie PDF powinien zostać podpisany imieniem 

i nazwiskiem oraz przesłany na adres e-mail: kep@zeop.pl. 

7. Serwis Internetowy Kongresu stanowi witryna internetowa pod adresem 

https://zeop.pl/kep2021/. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych 

przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym podczas zgłaszania uczestnictwa w Kongresie.  

9. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich 

innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorami.  

 

§ 3. Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie w każdym czasie, nie później jednak 

niż na 2 dni przed rozpoczęciem Kongresu.  

2. Rezygnacja Uczestnika z uczestnictwa w Kongresie powinna być dokonana w formie pisemnej 

na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który należy wysłać 

pocztą na adres Stowarzyszenia „Z energią o prawie” lub po podpisaniu zeskanowany 

dokument przesłać na adres e-mail: kep@zeop.pl. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa później niż w terminach wskazanych w pkt 1 koszty 

uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. W pozostałych przypadkach koszty podlegają 

zwrotowi. Organizatorzy mają jednak prawo pomniejszyć je o wydatki już poczynione 

w związku z organizacją Kongresu (w szczególności rezerwacja sal, materiały informacyjno-

promocyjne Kongresu, usługi teleinformatyczne, usługi wsparcia technicznego, podatki i inne 

daniny publiczne). 

4. Pozytywne postanowienie Organizatorów o zwrocie kosztów Uczestnikowi stanowi podstawę 

do zwrotu kosztów na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. 

 

§ 4. Zmiana terminu Kongresu 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, w szczególności jeśli będzie 

zobligowany do tego przez odpowiednie przepisy prawa, decyzje władz państwowych lub 

wiążące Organizatora akty administracyjne. 

2. W przypadku zmiany terminu Kongresu opłaty za udział nie podlegają zwrotowi. 
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§ 5. Odwołanie Kongresu 

1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatorów, tzw. 

siły wyższej, koszty uczestnictwa podlegają zwrotowi. Organizatorzy mają jednak prawo 

pomniejszyć je o wydatki już poczynione w związku z organizacją Kongresu (w szczególności 

rezerwacja sal, materiały informacyjno-promocyjne Kongresu, usługi teleinformatyczne, 

usługi wsparcia technicznego, podatki i inne daniny publiczne).  

2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od 

Organizatorów, Organizatorzy niezwłocznie zwrócą kwoty wpłacone przez Uczestników na 

wskazane przez Uczestników rachunki bankowe.  

 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane 

w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby 

Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. 

2. Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od 

dnia zakończenia Kongresu.  

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, poza wypadkiem działania 

Organizatorów z winy umyślnej. 

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie 

w chwili ich zamieszczenia w Serwisie Internetowym Kongresu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników 

w związku z uczestnictwem w Kongresie, z wyjątkiem działania Organizatora z winy 

umyślnej. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. 

5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa 

w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r.  
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Załączniki:  

1. Formularz rezygnacji z udziału w Kongresie 

2. Klauzula informacyjna 

  



 
 
 

5 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Kongresu Energetyki Przyszłości 

 

 
 
…………………………………………. 
Imię i nazwisko  

 
 

……………………………………………………. 
Miejscowość, data 

 
 
 

 

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONGRESIE 

 

Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości 2021, 

który odbędzie się w Toruniu w dniach 1-2 grudnia 2021 r.  

Przysługujący mi na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu zwrot kosztów uczestnictwa proszę 

przekazać rachunek bankowy o numerze ………………………………………………………… . 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
Czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Kongresu Energetyki Przyszłości 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informuję:  
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Zwykłe „Z energią o prawie” z siedzibą 
w Toruniu przy ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń.  
 
Twoje dane będą przetwarzane w zakresie: 

• imię i nazwisko; 
• tytuł zawodowy lub naukowy; 
• adres e-mail; 
• adres korespondencji.  

 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarta umowa 
w zakresie Twojego uczestnictwa w Kongresie.  
 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Tobie udziału w Kongresie Energetyki 
Przyszłości 2021 oraz przesłanie pakietu uczestnika wraz certyfikatem. 
 
Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji Kongresu Energetyki Przyszłości 
2021 i wysyłki pakietu uczestnika, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia 
Kongresu.  
 
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą uprawnieni członkowie komitetu organizacyjnego Kongresu 
Energetyki Przyszłości.  
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz: 

• prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych; 
• prawo do sprostowania swoich danych; 
• prawo do usunięcia swoich danych; 
• prawo do przeniesienia swoich danych;  
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.   

Odpowiedni wniosek należy złożyć Administratorowi pocztą tradycyjną na adres siedziby lub pocztą 
elektroniczną na adres kontakt@zeop.pl. Administrator ustosunkuje się do niego w ciągu 1 miesiąca, 
a w szczególnych przypadkach zastrzega możliwość rozpoznania wniosku w ciągu 3 miesięcy. 
 
Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia 
skargi do właściwego organu nadzorczego.  
 
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani żadnym działaniom zautomatyzowanym. 
 
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować pod adres 
kontakt@zeop.pl.  


