
REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM LOGOPEDYCZNEGO 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w III OGÓLNOPOLSKIM 

SYMPOZJUM LOGOPEDYCZNYM 

 

1. Sympozjum odbędzie się w dniach 05-06.10.2019 roku. 

2. Sympozjum odbędzie się w następującej lokalizacji: Kampus Wielicki ul. Piłsudskiego 105, 

Wieliczka. 

3. Organizatorem Sympozjum jest Wydawnictwo Komlogo z siedzibą w Niezdrowicach  

47-143 ul. Wiejska 21, NIP 756-130-76-04 (zwane dalej: „Organizatorem”). 

4. W ramach Sympozjum odbędą się prelekcje oraz warsztaty, podczas których Uczestnicy 

poszerzą swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu terapii 

logopedycznej, a także będą mogli skorzystać z serwisu kawowego i obiadu. 

5. Harmonogram oraz program Sympozjum są dostępne na stronie internetowej Organizatora: 

https://www.komlogo.pl/r/3-ogolnopolskie-sympozjum-logopedyczne 

 

Zasady uczestnictwa i warunki płatności 

 

1. Uczestnikami Sympozjum są pedagodzy, logopedzi, psycholodzy oraz inne osoby 

zainteresowane tematyką, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum oraz 

wniosły opłatę za Sympozjum w odpowiednim terminie. 

2. Każdy Uczestnik Sympozjum otrzyma zaświadczenie oraz certyfikat (dotyczy wybranych 

warsztatów i szkoleń) uczestnictwa w Sympozjum. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem 

formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora: 

https://www.komlogo.pl/r/3-ogolnopolskie-sympozjum-logopedyczne  

4. Zgłoszenie udziału w Sympozjum w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi 

zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za Sympozjum w 

terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia na Sympozjum. W przypadku braku wpłaty 

w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. Jeśli płatnikiem 

za szkolenie będzie placówka państwowa/publiczna/oświatowa, Uczestnik otrzyma na 

podany adres e-mail, formularz zobowiązania do udziału i zapłaty za Sympozjum. 

Podpisany przez dyrekcję placówki skan formularza, należy przesłać na e-mail Organizatora 

do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia udziału. Otrzymanie formularza jest jednoznaczne z 

rezerwacją miejsca. Jeśli nie zostanie przesłany w tym terminie, zgłoszenie zostanie 

automatycznie anulowane. Na podstawie otrzymanego formularza, po Sympozjum, zostanie 

wystawiona faktura i przesłana na adres placówki. Płatności należy dokonać do 14 dni od 

daty wystawienia faktury. Faktury imienne oraz na firmy prywatne, będą wysyłane drogą 

mailową po dokonaniu. 

5. W przypadku niewniesienia przez Uczestnika opłaty za Sympozjum w terminie, o którym 

mowa w pkt. 4 regulaminu, zgłoszenie uczestnictwa zostanie automatycznie anulowane. 

6. Uczestnik, który zawarł umowę o udział w Sympozjum może od niej odstąpić bez podania 

przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie, nie później niż 30 dni przed datą 

rozpoczęcia Sympozjum. W takim przypadku, Uczestnik posiada prawo do zwrotu 100% 

wpłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w Sympozjum złożona w terminie późniejszym 

lub nieobecność zgłoszonej osoby na Sympozjum nie uprawnia do zwrotu wpłaty za 

Sympozjum. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w Sympozjum. W 

przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy przesłać stosowne oświadczenie 

e-mailem do Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 4 jest 

jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją z Sympozjum). 

https://www.komlogo.pl/r/3-ogolnopolskie-sympozjum-logopedyczne
https://www.komlogo.pl/r/3-ogolnopolskie-sympozjum-logopedyczne


7. Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników 

Sympozjum pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie. 

8. W przypadku, gdy Sympozjum nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników Sympozjum o tym fakcie e-mailem 

lub telefonicznie oraz zaproponować zwrot 100% opłaty za Sympozjum. W żadnym 

przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych 

przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych. 

9. Dodatkowe informacje dotyczące faktur VAT za udział w Sympozjum zostaną wysłane wraz 

z danymi do przelewu na adres e-mail podany przy rejestracji Uczestnika. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Sympozjum będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest firma 

Komlogo Piotr Gruba z siedzibą w Niezdrowicach. Państwa dane będą wykorzystane 

wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia. Przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”. 

4. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter 

informacji poufnych i będą służyć Organizatorowi wyłącznie do realizacji celów 

związanych z organizacją Sympozjum, jak również do ewentualnej komunikacji pomiędzy 

Organizatorem a Uczestnikami Sympozjum. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą 

zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Sympozjum. 

6. Każdy Uczestnik Sympozjum ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie 

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których odbywa się Sympozjum, jak również  

w miejscu swojego zakwaterowania lub pobytu. 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji przez Organizatora w 

celu organizacji Sympozjum. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest 

równoznaczne z zobowiązaniem Uczestnika Sympozjum do przestrzegania przepisów 

porządkowych obowiązujących w miejscu, w którym odbędzie się Sympozjum. 

 


