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Regulamin uczestnictwa 
w Akademii Zdrowia Celiaka 2020 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Akademii Zdrowia Celiaka 
2020. 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

1. Użyte dalej w treści regulaminu określenia dotyczą: 

a) Akademia – Akademii Zdrowia Celiaka 2020, która odbędzie się w sobotę 
17 października 2020 w  Bydgoszczy. 

b) Organizator – Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”. 

c) Uczestnik – osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i są chore na celiakię lub są 
rodzicami (opiekunami) dzieci chorych na celiakię.  

d) Centrum Konferencyjne – Centrum Konferencyjnego CITY HOTEL w Bydgoszczy, 
przy ul. 3 Maja 6. 

2. Uczestnictwo w Akademii jest nieodpłatne. Akademia jest zadaniem publicznym 
w ramach działalności statutowej, nieodpłatnej pożytku publicznego. 

3. Oficjalny serwis internetowy Akademii znajduje się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” www.dietabezglutenowa.org.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz programu Akademii bez 
podania przyczyny. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Akademii w przypadku zagrożenia 
epidemicznego.  

 

§ 2. Rejestracja uczestnictwa w Akademii 

1. Rejestracja uczestnictwa rozpoczyna się od 1 lipca br. i trwa do wyczerpania limitu ilości 
miejsc dla uczestników, ale nie dłużej niż do 30 września br. 

2. Zgłoszenia udziału dokonuje się poprzez przesłanie kompletnie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego (według wzoru podanego na stronie www.dietabezglutenowa.org.pl) 
na adres e-mail: biuro@dietabezglutenowa.pl lub na adres pocztowy Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”; 85-950 Bydgoszcz 1, 
skrytka poczt. nr 76. 

3. Uczestnik odpowiada za przekazane prawidłowych informacji w formularzu 
zgłoszeniowym. 

4. Organizator potwierdza Uczestnikom udział w Akademii poprzez przesłanie na adres 
e-mail potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte. 
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5. Liczba miejsc na Akademii jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo 
do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc. 

6. Uczestników Akademii zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania w czasie 
trwania Akademii wymogów sanitarnych ustanowionych przez Ministerstwo Zdrowia 
i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. W czasie Akademii Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz 
filmowania przebiegu Akademii dla celów emisji w środkach masowego przekazu 
(telewizja, radio, Internet, prasa) oraz dla celów dokumentacji Akademii i promocji 
Organizatora. 

2. Formalne zgłoszenie uczestnictwa w Akademii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku 
i wypowiedzi Uczestnika we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

3. W związku z postanowieniami punktu 1 i 2 Uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń 
(istniejących i przyszłych), w tym również dotyczących wynagrodzenia od Organizatora 
z tytułu wykorzystywania jego wizerunku i wypowiedzi. 

 

§ 4. Ochrona danych osobowych uczestników 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Uczestnik Akademii ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich 
danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. 

3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym i zebrane przez 
Organizatora przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Akademii i po 
zakończeniu Akademii zostaną usunięte. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnikom zabrania się rejestracji audio, video oraz foto wszystkich wystąpień 
prelegentów. 

2. W trakcie Akademii, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń 
porządkowych Organizatora związanych z przebiegiem Akademii. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, 
iż narusza zapisy Regulaminu Akademii, Organizator uprawniony jest do odmowy 
Uczestnikowi dalszego prawa udziału w Akademii i żądania opuszczenia Centrum 
Konferencyjnego. 

4. W przypadku celowego i świadomego dokonania zniszczeń w Centrum Konferencyjnym, 
w którym odbywa się Akademia Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną 
za dokonane przez siebie zniszczenia. 
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