
Regulamin Kongresu Energetyki Przyszłości 

18-19 kwietnia 2023 r. 

organizowanego przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” 

(dalej jako: „Regulamin”) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie „Z energią o prawie” z siedzibą w Toruniu 

pod adresem ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000973549, NIP 9562366053, REGON 387925057, 

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego (zwany dalej „Organizatorem”). 

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

Uczestników Kongresu Energetyki Przyszłości (zwany dalej „Kongresem”), zasady 

organizowania Kongresu, warunki uczestnictwa oraz zasady przetwarzania danych 

osobowych w związku z organizacją Kongresu. 

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na: https://zeop.pl/kep23/ w formie, która 

umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  

4. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się na stronie internetowej: 

https://zeop.pl/kep23/ („Strona Internetowa Kongresu”). 

5. Kongres odbywa się w terminie 18-19 kwietnia 2023 r. w Toruniu. 

6. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

6.1. Uczestnik – osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w Kongresie. 

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONGRESIE 

1. Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie wypełnionego elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego do udziału w Kongresie za pośrednictwem 

strony https://zeop.pl/kep23/zapisy/, uiszczenie opłaty kongresowej oraz złożenie 

oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. 

2. Ilość dostępnych miejsc dla uczestników Kongresu jest ograniczona. Zgłoszenia będą 

przyjmowane wyłącznie do momentu wykorzystania puli dostępnych miejsc. 

3. Z chwilą rejestracji, Uczestnik: 

3.1. akceptuje niniejszy Regulamin; 

3.2. oświadcza, że otrzymał klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Organizatora, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zapoznał się  

z jej treścią;  

3.3. oświadcza, iż wyraża zgodę na dokumentowanie przez Organizatora spotkania  

w formie fotograficznej i video oraz publikacji ww. dokumentacji, także tej 

zawierającej jego wizerunek. 

https://zeop.pl/kep23/
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4. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do dnia 31 marca 2023 roku. 

5. W przypadku odmowy zaakceptowania Regulaminu przez Uczestnika, rejestracja nie 

zostanie ukończona, a Organizator nie będzie obowiązany do zwrotu ewentualnie 

wniesionej opłaty oraz nie poniesie z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności 

odszkodowawczej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa  

w Kongresie bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator 

zwróci w całości uiszczoną opłatę kongresową. Odmowa przyjęcia zgłoszenia może być 

dokonana nie później niż na 7 dni przed ustaloną datą Kongresu. 

7. Wszelkie zmiany dokonywane przez Uczestnika dotyczące rejestracji odbywają się drogą 

elektroniczną na adres e-mail: kep@zeop.pl pod rygorem nieuwzględnienia zmian. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem 

błędnych danych Uczestnika do formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na mocy Umowy Organizator zobowiązuje się umożliwić Uczestnikowi uczestnictwo  

w Kongresie, a Uczestnik zobowiązuje się uiścić z tego tytułu opłatę. 

2. Organizator ogłasza na Stronie Internetowej Kongresu dane w zakresie przedmiotu, 

terminu, miejsca, programu i opłat dotyczących Kongresu. 

3. Informacja o wysokości opłat kongresowych oraz szczegóły dotyczące pakietu 

kongresowego udostępniona jest na stronie internetowej https://zeop.pl/kep23/zapisy. 

4. Organizator zastrzega prawo do publicznego, nieodpłatnego udostępnienia dwóch paneli 

kongresowych na swojej stronie internetowej oraz w kanałach informacyjnych. 

5. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu. 

6. Organizator zastrzega prawo do zmian w programie Kongresu. 

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. 

Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony 

Organizatora, ani zwrotu wniesionej opłaty. 

 

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rejestrujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Kongresie po 

wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

2. Rejestrujący może dokonać opłaty: 

2.1. bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie 

https://zeop.pl/kep23/, z wykorzystaniem płatności internetowych, za 

pośrednictwem systemu płatności tpay, należącego do spółki Krajowy Integrator 

https://zeop.pl/kep23/


Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 

Poznań, lub 

2.2. przelewem bankowym na konto bankowe Organizatora o numerze: 71 1140 2004 

0000 3402 8093 1841, wpisując w treści przelewu imię i nazwisko uczestnika, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

3. Wszelkie opłaty bankowe obciążają Uczestnika. 

 

§ 5. REZYGNACJA ORAZ ZAMIANA UCZESTNIKA 

1. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie należy dokonać drogą 

elektroniczną na adres e‐mail: kep@zeop.pl, jednak nie później niż na 14 dni przed datą 

Kongresu. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie później niż w terminie wskazanym  

w § 5 pkt 1, opłata za udział w Kongresie nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji  

z uczestnictwa w Kongresie później niż na 30 dni przed datą Kongresu, lecz wcześniej niż 

14 dni przed datą Kongresu opłata za udział podlega zwrotowi w wysokości 50%. W 

pozostałych przypadkach opłata za udział w Kongresie podlega zwrotowi.  

3. Zwrot opłaty zgodnie z § 5 pkt 2 następuje na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika drogą elektroniczną na adres e‐mail: kep@zeop.pl. 

4. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie niezależnie od przyczyny 

anulowania rejestracji lub braku uczestnictwa.  

5. Organizatorzy dopuszczają możliwość zamiany Uczestnika. Zamiana Uczestnika 

następuje na podstawie oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: 

kep@zeop.pl. Zamiany Uczestnika można dokonać nie później niż na 4 dni przed datą 

Kongresu. 

 

§6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest: 

1.1. zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie na zasadach określonych w Regulaminie; 

1.2. uiszczenie odpowiedniej opłaty; 

1.3. złożenie przez Rejestrującego oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu 

Regulaminu podczas rejestracji on‐line. W przypadku odmowy zaakceptowania 

Regulaminu, rejestracja nie zostanie ukończona, a Organizatorzy nie poniosą  

z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej; 

1.4. potwierdzenie przez Uczestnika obecności w dniu Kongresu, co równoznaczne jest 

z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu. 

2. W przypadku braku spełnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w § 6 pkt 1, 

Organizator może odmówić Uczestnikowi wstępu na Kongres i nie będzie zobowiązany 



do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika, czy też pokrycia 

jakiejkolwiek szkody poniesionej z tego tytułu przez Uczestnika. 

3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciw 

pożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Kongres. 

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie jakichkolwiek szkód 

w trakcie uczestnictwa w Kongresie.  

5. Organizator oraz właściciel miejsca, w obrębie którego odbywa się Kongres, nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub 

skradzione podczas Kongresu lub pobytu Uczestnika w miejscu, gdzie odbywa się 

Kongres, w związku z Kongresem.  

6. Organizator oraz właściciel miejsca, w obrębie którego odbywa się Kongres nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę Uczestnika powstałą w trakcie lub w związku 

z Kongresem i spowodowaną siłą wyższą lub działaniem osób trzecich w tym  

w szczególności innych Uczestników. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników 

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

umyślnej.  

 

§ 7. ZMIANA DATY I ODWOŁANIE KONGRESU 

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany daty Kongresu w szczególności w sytuacji 

wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych niezależnych od 

Organizatora, a uniemożliwiających przeprowadzenie Kongresu w pierwotnej dacie.  

2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 7 pkt 1 Uczestnik ma prawo do wzięcia 

udziału w Kongresie w nowej dacie. W zakresie rezygnacji z udziału w Kongresie lub 

zamiany uczestnika zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 5 Regulaminu. 

3. Informacja o zmianie daty Kongresu lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres 

poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora 

telefonicznie. 

4. Zdarzeniami losowymi są zdarzenia przyszłe, możliwe, ale niepewne, w szczególności: 

powódź, pożar w budynku/budynkach, w którym/ch ma się odbyć Kongres Energetyki 

Przyszłości lub awaria której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających 

w takim/ch budynku/ach, zamieszki uliczne, klęski żywiołowe (w szczególności: trzęsienia 

ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczna itp.), wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu (w szczególności: działania wojenne, akty sabotażu, 

akty terrorystyczne, strajki, demonstracje itp.), epidemie (w tym zagrożenia epidemiczne), 

akty władzy państwowej (w szczególności: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski 

żywiołowej, zakaz organizowania zgromadzeń, imprez typu konferencje, targi, itp.), inne 

zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Kongresu według programu 

albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników w przypadku jego odbycia. 

 



§ 8. REKLAMACJE 

1. Reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej 

listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie 30 dni licząc od ostatniego 

dnia Kongresu. 

2. Organizator pozostawi bez rozpoznania reklamacje, które wpłynęły po upływie terminu 

wskazanego w § 8 pkt 1 lub dotyczące kwestii, za które Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa lub postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega prawo modyfikacji zapisów Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie 

z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej https://zeop.pl/kep23/. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane 

przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 

3.1. Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Organizatora. 

4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.  

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym on‐line 

zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu 

cywilnego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2022 roku. 
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Załącznik nr 1 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 „Z energią o prawie” z siedzibą w Toruniu 

przy ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie w związku z zawartą umowa w zakresie uczestnictwa w 

Kongresie w celu rejestracji udziału uczestników w Kongresie Energetyki Przyszłości 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ciążący na administratorze obowiązek księgowo-podatkowy.   

 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji Kongresu Energetyki Przyszłości, a w 

zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail także przez okres do kolejnej edycji, aby móc potwierdzić Twoje 

prawo do rabatów na wydarzenie lub wydarzenia. Twoje dane będą również przechowywane przez okres 5 lat 

w celach prowadzenia dokumentacji księgowej, co wynika z przepisów prawa. 

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą: 

• Biuro Rachunkowe KONKRET Iwona Paprocka-Katra, prowadząca działalność gospodarczą w Toruniu 

• Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, poprzez platformę tpay; 

• FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

 

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; 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

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. 

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować pod adres 

kontakt@zeop.pl. 
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