Regulamin Uczestnictwa
Regulamin uczestnictwa w 3-dniowym spotkaniu warsztatowym dla pozarządowych członków
i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach
projektu „III Sektor dla EFS-u”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.
§ I Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Osób uczestniczących
w spotkaniu warsztatowym, którego Organizatorem jest Ogólnopolska Federacja
Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Warszawie, ul. Strzelecka 3/12, wpisana
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000169795.
2. Uczestnictwo w spotkaniu warsztatowym jest bezpłatne.
3. Do uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym mogą się zgłaszać pozarządowi członkowie
i zastępcy członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Spełnienie ww. kryterium formalnego jest warunkiem koniecznym uczestnictwa
w spotkaniu warsztatowym.
4. Spotkanie warsztatowe zostało zorganizowana w ramach projektu „III Sektor dla EFS-u”
realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci
współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie
wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie spotkania
warsztatowego i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych
informacji.
6. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Strzeleckiej 3/12.
Osoba uczestnicząca: osoba, która dokonała rejestracji na spotkanie warsztatowe poprzez
formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia oraz otrzymała
potwierdzenie uczestnictwa. Możliwe jest też wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie
papierowej i dostarczenie dokumentu do siedziby OFOP.
Potwierdzenie uczestnictwa: komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Organizatora
spotkania warsztatowego w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online
lub potwierdzenie ustne w przypadku dostarczenia formularza osobiście do siedziby OFOP.
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§ II Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenie uczestnictwa na spotkanie warsztatowe odbywa się za pomocą formularza
zgłoszeniowego.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu, w tym zgodą na przestrzeganie przepisów porządkowych
oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Osobą uczestniczącą a Organizatorem.
3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 15 dni przed datą spotkania warsztatowego,
tj. do 30 kwietnia 2017 r.
4. Liczba miejsc na spotkanie warsztatowe jest ograniczona.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń
uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc zaplanowanych na spotkanie warsztatowe.
6. Osoba uczestnicząca zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem
rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
7. Najpóźniej w dniu 8 maja 2017 r. Organizator wysyła drogą elektroniczną potwierdzenie
uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym.
§ III Odpłatność i warunki uczestnictwa
Zależy nam na umożliwieniu uczestnictwa w wydarzeniu jak największej liczbie pozarządowych
członków/zastępców członków Komitetów Monitorujących. Jako organizatorzy wydarzenia
chcemy efektywnie wykorzystać środki, z których finansowane jest to wydarzenie. Dlatego
prosimy o przemyślaną decyzję o rejestracji na spotkanie warsztatowe. Pragniemy podkreślić,
że wysłanie zgłoszenia uczestnictwa, a następnie rezygnacja bez powiadomienia, odbiera szansę
na bezpłatne uczestnictwo osoby, która również chciałaby wziąć w nim udział.
1. Uczestnictwo w spotkaniu warsztatowym jest bezpłatne.
2. Organizator zapewnia poczęstunki w spotkaniu warsztatowym w postaci przerw
kawowych, lunchu i kolacji.
3. Organizator zapewnia nocleg w dniach z 15/16 maja oraz 16/17 maja 2017 r.
osobom które wyraziły nim zainteresowanie.
4. Organizator zapewnia zwrot kosztów podróży na podstawie delegacji na zaproszenie.
5. Organizator zapewnia materiały biurowe i merytoryczne do prowadzenia spotkania
warsztatowego.
§ IV Rezygnacja z uczestnictwa
1. Osoba uczestnicząca ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym.
2. Zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa należy dokonać pisemnie na adres email:
tomasz.piatek@ofop.eu. Wykreślenie z listy Osób uczestniczących następuje niezwłocznie
po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
3. Rezygnacja z uczestnictwa należy zgłosić w formie pisemnej i przesłać najpóźniej do dnia
9 maja 2017 r.
4. Istnieje możliwość zastępstwa na czas spotkania warsztatowego innej osoby spośród
uprawnionych.
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§ V Ochrona danych osobowych i wizerunku
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Ogólnopolska Federacja
Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Warszawie, ul. Strzelecka 3/12, wpisana
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000169795.
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości realizacji Projektu.
3. Przesłanie Zgłoszenia wiąże się z obowiązkiem wyrażenia zgody przez Osobę uczestniczącą
na umieszczenie przesłanych danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich
przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
4. Jednocześnie osoba uczestnicząca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do obsługi Zgłoszenia oraz realizacji szkolenia.
5. Organizator gromadzi tylko te dane, które są niezbędne do należytej realizacji działania.
6. Dane osobowe Osoby uczestniczącej mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu
i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie
Regulaminu, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Poczcie
Polskiej, firmom kurierskim w celu nadania przesyłki, zamawiania usług hotelowych.
7. Dane osobowe/listy Osób uczestniczących są gromadzone i mogą być udostępniane
instytucjom finansującym projekt/program lub firmom działającym na ich zlecenie,
w ramach którego organizowane jest spotkanie warsztatowe w szczególności w celu
udzielenia wsparcia, realizacji projektu, monitoringu, kontroli, ewaluacji
oraz sprawozdawczości.
8. Osobie uczestniczącej przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
9. Organizator może wykonać dokumentację fotograficzną i audio/video w celach
prowadzenia dokumentacji projektowej.
10. Uczestnictwo w spotkaniu warsztatowym jest połączone z wyrażeniem zgody
na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Osoby uczestniczącej w materiałach
informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją spotkania warsztatowego
§ VI Odpowiedzialność osób uczestniczących
1. Osoby uczestniczące są zobowiązane zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Osoby uczestniczące zobowiązują się do wzięcia uczestnictwa w całości spotkania
warsztatowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania prawa do uczestnictwa w wydarzeniu,
jeśli osoba uczestnicząca znajduje się pod wpływem substancji odurzających.
§ VII Refundacja kosztów
1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje osobie uczestniczącej, która zgłosi tę opcję
w formularzu zgłoszeniowym.
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2. Organizator dokona zwrotu kosztów po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego
dokumentu (delegacja na zaproszenie) wraz z oryginałami biletów/faktur
potwierdzających poniesienie kosztów.
3. Osobie uczestniczącej przysługuje zwrot kosztów podróży publicznymi środkami
transportu szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym
na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego
(w szczególności samochodem) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww.
wysokości. Cena uzależniona od cenników operatorów komunikacji publicznej.
4. Dokumenty niezbędne do dokonania zwrotu kosztów należy przesłać nie później niż
w ciągu 7 dni od daty zakończenia spotkania warsztatowego.
5. Organizator dokona zwrotu kosztów podróży przelewem na rachunek bankowy wskazany
na delegacji na zaproszenie. Nie jest możliwy zwrot kosztów przekazem pocztowym,
ani gotówką.
§ VIII Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia
do formularza zgłoszeniowego błędnych danych Osoby uczestniczącej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw organizacji wraz
ze stanowiskami osób uczestniczących w spotkaniu warsztatowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych – do odwołania, lub zmiany terminu spotkania warsztatowego.
4. W przypadku odwołania/zmiany terminu spotkania warsztatowego przez Organizatora,
Osoba uczestnicząca może wybrać zaproponowany przez Organizatora kolejny termin
spotkania warsztatowego lub odstąpić od udziału.
5. Informacje o odwołaniu/zmianie spotkania warsztatowego Osoba uczestnicząca
otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.ofop.eu.
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