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REGULAMIN KONFERENCJI CYBERZAGROŻENIA I CYBERSZANSE 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin stanowi podstawę organizacji konferencji CYBERZAGROŻENIA I 

CYBERSZANSE organizowanej na terenie Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, która 

odbędzie się 7 stycznia 2020 r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. 

Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej cen.bydgoszcz.pl. 

Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez 

zamieszczenie ich na wyżej wymienionej stronie internetowej. 

2. Konferencja CYBERZAGROŻENIA I CYBERSZANSE  jest wspólną inicjatywą Gminy 

Barcin z siedzibą ul Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  z siedzibą ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz i 

Zespołu Szkół W Barcinie z siedzibą ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin. 

3. Celem konferencji jest: 

a. zwiększenie świadomości na temat wad i zalet korzystania z cyberprzestrzeni, 
b. uświadomienie nauczycielom i rodzicom w jakim czasie kultury żyją 

nastolatkowie, 
c. zwiększenie wiedzy nauczycieli i rodziców dotyczącej cyberuzależnień, 
d. identyfikacja zagrożeń dla zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, 
e. profilaktyka uzależnień behawioralnych, 
f. wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania środowiska cyfrowego, 
g. promowanie dobrych przykładów wykorzystywania cyberprzestrzeni. 

4. Konferencja CYBERZAGROŻENIA I CYBERSZANSE jest odpłatna dla uczestników spoza 

Gminy Barcin. Koszt 1 biletu wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona do 200 osób. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji dyrektorów i nauczycieli z Gminy Barcin jest 

wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 

internetowej cen.bydgoszcz.pl. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konferencji dyrektorów i nauczycieli spoza Gminy Barcin 

jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 

internetowej cen.bydgoszcz.pl oraz wniesienie opłaty w wysokości 30 zł poprzez 

wykupienie biletu w systemie płatności zamieszczonym na stronie Miejskiego Domu 

Kultury w Barcinie: https://bilety.mdkbarcin.com.pl/MSI/mvc/pl?sort=Flow&date=2020-01-

07&datestart=0  lub w kasie MDK. 

4. Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji. 

2. Zgłoszenie o rezygnacji należy przesłać na adres info@cen.bydgoszcz.pl.  

3. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia 

ze strony Organizatora. 
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4. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona. 

5. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą Konferencji na 

adres info@cen.bydgoszcz.pl. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po 

przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora. 

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki 

organizacyjne konferencji zgodne z jej opisem. 

2. Organizator ustala program konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w 

programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian 

rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które 

mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

§ 5 Odpowiedzialność Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązuje zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również 

stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń 

organizacyjno  technicznych przedstawicieli Gminy Barcin i Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz wolontariuszy zaangażowanych w 

powyższe przedsięwzięcie. 

2. W szczególności na terenie konferencyjnym, tj. Miejskiego Domu Kultury w Barcinie 

zabroniona jest: 

a. sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, 

b. sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i 

innych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu narkomanii  j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1030 z późn. zm.) 

c. wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczeni na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja. 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Bydgoszczy.  

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji na konferencję CYBERZAGROŻENIA I CYBERSZANSE zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) – 

zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami 

krajowymi). 
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3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy 

oraz żądanie usunięcia.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w 

Konferencji. 

6. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.  

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 r. 


