
REGULAMIN
Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2022

Kraków, 25-28 sierpnia 2022 r.

§ 1 

Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, mają zastosowanie

wobec uczestników Konferencji Ekspertów Praw Studenta, zwanej dalej

„Konferencją”.

2. Głównym organizatorem Konferencji jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej

Polskiej z siedzibą w Warszawie (00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/16), wpisany

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417350, zwany dalej

„Organizatorem” lub „PSRP”.

3. Konferencja odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia 2022 roku w Krakowie.

4. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem

www.eps.psrp.org.pl.

5. Uczestnikiem Konferencji może być jedynie osoba fizyczna posiadająca status

studenta, delegowana przez przewodniczącego samorządu studenckiego, zwana

dalej „Uczestnikiem”.

6. Uczestnicy Konferencji zostaną zakwaterowani w miejscu, gdzie świadczone są

usługi noclegowe w obrębie miasta Kraków, zwanym dalej „Ośrodkiem”.

7. W trakcie Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich

zajęciach merytorycznych przewidzianych w programie. Przez zajęcia merytoryczne

rozumie się panele dyskusyjne, szkolenia i warsztaty.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Konferencji.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w każdym momencie jego

trwania, bez podania przyczyny.
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą uczestników w celu

prawidłowego zorganizowania Konferencji.

§ 2

Koszty

1. Koszty uczestnictwa w Konferencji pokrywane są ze środków PSRP.

2. Koszty Konferencji obejmują w szczególności:

a. nocleg;

b. wyżywienie;

c. uczestnictwo w zajęciach merytorycznych;

d. materiały konferencyjne.

3. Uczestnik może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów uczestnictwa

w Konferencji Ekspertów Praw Studenta w przypadkach określonych w Regulaminie,

a w szczególności w przypadku:

a. rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji po terminie, o którym mowa

w § 10 ust. 2;

b. opuszczenia zajęć merytorycznych;

c. dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika z Konferencji.

4. W przypadku spełnienia co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 3, na

wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji Organizator prześle fakturę za

udział w Konferencji.

5. Koszty przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

6. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych

od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu

jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.
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§ 3

Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych

postanowień:

a. uczestnictwo w Konferencji Ekspertów Praw Studenta po raz pierwszy;

b. wypełnienie i terminowe przesłanie wraz z załącznikami formularza

rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji;

c. otrzymanie potwierdzenia rejestracji na Konferencję;

d. w chwili zakwaterowania złożenie w oryginale zgłoszenia Uczestnika oraz

oświadczenia Uczestnika o udziale w Konferencji i przeprowadzeniu szkoleń;

e. uiszczenie kaucji, o której mowa w § 7.

§ 4

Rejestracja

1. Rejestracja na Konferencję następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym

stanem faktycznym wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz załączników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z

wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

2. Do formularza rejestracyjnego należy dołączyć w formie skanów zgłoszenie

Uczestnika oraz oświadczenie Uczestnika o udziale w Konferencji i przeprowadzeniu

szkoleń.

3. Formularz rejestracyjny należy przesłać nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku

do godziny 23:59 za pośrednictwem strony internetowej www.eps.psrp.org.pl.

Rejestracje dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane, chyba że Organizator

postanowi inaczej. Wiążąca jest data wpływu pełnego formularza rejestracyjnego

wraz ze skanem dokumentów, o których mowa w ust. 2.
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4. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację wszystkich

postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania

przepisów porządkowych i wszelkich innych ustaleń dokonanych między

Uczestnikiem a Organizatorem i Ośrodkiem.

5. Po wpłynięciu kompletnego formularza rejestracyjnego, Organizator na wskazany

przez Uczestnika adres e-mail prześle nie później niż do dnia 31 lipca 2022 roku

wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na Konferencję.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika

na Konferencję, informując zainteresowanego o przyczynach odmowy.

§ 5

Zgłoszenie uczestnika

1. Przewodniczący samorządu studenckiego uczelni ma prawo wydelegować jednego

Uczestnika oraz dodatkową osobę, która wpisana zostanie na listę rezerwową.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący samorządu studenckiego ma prawo

wydelegować większą liczbę osób niż wymienioną w ust. 1. Decyzję w sprawie

zasadności wydelegowania dodatkowych osób podejmuje Organizator.

3. Wzór zgłoszenia Uczestnika określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Do limitu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się osób delegowanych przez

Przewodniczącego PSRP.

§ 6

Oświadczenie uczestnika

1. Uczestnik zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia

z zakresu praw i obowiązków studenta na zasadach określonych w pisemnym

zobowiązaniu.
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2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, Uczestnik potwierdza pisemnym

oświadczeniem.

3. Samorząd studencki, którego przedstawiciel został wydelegowany na konferencję

i prowadził szkolenia, zobowiązany jest do przesłania pisemnego sprawozdania

w terminie do 15 listopada 2022 r. do godz. 23:59. Informacje, jakie powinny zostać

zawarte w sprawozdaniu, zostaną przekazane uczestnikom Konferencji.

4. Oświadczenie Uczestnika należy przesłać w formie skanu wraz z formularzem

rejestracyjnym oraz złożyć w oryginale przy zakwaterowaniu.

5. W przypadku przesłania formularza rejestracyjnego bez oświadczenia Organizator

zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Konferencję,

a w przypadku niezłożenia oświadczenia w oryginale przy zakwaterowaniu

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania.

6. Wzór oświadczenia Uczestnika określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 7

Kaucja

1. Przy rejestracji w Ośrodku, pobierana jest od Uczestnika kaucja w wysokości 100 zł.

W przypadku nieuiszczenia kaucji, Uczestnik nie zostaje zakwaterowany w Ośrodku

oraz nie może brać udziału w Konferencji. W takim przypadku odpowiednio stosuje

się § 10 ust. 3.

2. Kaucja zostaje zwrócona przy wykwaterowaniu się z Ośrodka.

3. Kaucja nie zostaje zwrócona w przypadku:

a. dokonania przez Uczestnika zniszczeń w mieniu Organizatora lub podmiotu

administrującego Ośrodkiem;

b. braku uczestnictwa w zajęciach merytorycznych;

c. dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika z Konferencji.
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4. W przypadku, gdy wartość zniszczeń, o których mowa w ust. 3 pkt a, przewyższa

wartość kaucji, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu

nowych składników mienia, które zostały zniszczone.

§ 8

Identyfikacja

1. Każdemu Uczestnikowi przy rejestracji zostanie wydany identyfikator upoważniający

do wstępu na wszystkie wydarzenia związane z Konferencją.

§ 9

Obecność

1. Udział w zajęciach merytorycznych Uczestnik potwierdza poprzez osobisty podpis na

listach obecności lub w inny sposób określony przez Organizatora.

2. Listy obecności dostępne są nie dłużej niż przez 15 minut od rozpoczęcia danych

zajęć.

§ 10

Rezygnacja

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.

2. Rezygnacja winna być dokonana w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na

adres sekretariat@psrp.org.pl nie później niż do dnia 30 lipca 2022 roku.

3. W przypadku złożenia rezygnacji po wyznaczonym terminie, Organizator zastrzega

sobie prawo do obciążenia Uczestnika kosztami uczestnictwa w Konferencji zgodnie

z § 2 ust. 3.
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§ 11

Środki dyscyplinujące

1. W trakcie Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń

Organizatora oraz przedstawicieli Ośrodka.

2. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Konferencji, w szczególności

niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w ust. 1, nadużywanie alkoholu,

stosowanie środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także

zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź

innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących:

a. powiadomienie władz uczelni, na której studiuje Uczestnik, o zachowaniu

Uczestnika;

b. powiadomienia właściwych organów ścigania;

c. niezwłocznego dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika z Konferencji.

3. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego

środka, decyduje Organizator.

4. Organizator może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków

dyscyplinujących łącznie.

5. W sytuacji rażąco nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, stwarzającego

zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych uczestników,

przedstawiciele Ośrodka mogą podjąć właściwą interwencję bez powiadamiania

Organizatora.

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulacji Ośrodka, w tym

zasad bezpieczeństwa określonych wewnętrznymi przepisami Ośrodka.
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§12

Ochrona danych osobowych i wizerunku

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych

administratorowi, którym jest PSRP, w związku z udziałem w Konferencji.

2. PSRP zobowiązuje się do przetwarzania danych w trybie i na zasadach określonych

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), a także na zasadach obowiązujących w krajowym porządku prawnym.

3. Na wypadek wykonania przez Organizatora materiałów, na których zostanie

utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie swojego

wizerunku przez Organizatora oraz przez inne osoby lub podmioty na zlecenie

Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na

obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie

wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie

oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przygotowanie identyfikatorów imiennych, na których

zostaną zamieszczone następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa

uczelni.

§ 13

Odpowiedzialność materialna uczestnika

1. Uczestnicy ponoszą pełną osobistą odpowiedzialność materialną za dokonane przez

siebie szkody wyrządzone zarówno w Ośrodku, jak również na terenie obiektów,

w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
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2. Podstawą odszkodowania będzie protokół sporządzony przez przedstawiciela

podmiotu, któremu została wyrządzona szkoda przez Uczestnika w obecności

Organizatora.

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Uczestnika protokół podpisze

Organizator.

4. Odszkodowanie zostanie ustalone według stanu na dzień zniszczenia i według ceny

na dzień zapłaty.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie podmiotowi, któremu została wyrządzona

szkoda, swoich danych niezbędnych do wyegzekwowania należności

odszkodowawczych.

§ 14

Odpowiedzialność organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez

Uczestnika w Konferencji spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy

Uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestników

Konferencji.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne

związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
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3. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej

Konferencji.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konferencji Ekspertów Praw Studenta

Zgłoszenie Uczestnika na Konferencję Ekspertów Praw Studenta 2022

Oświadczam, że na Konferencję Ekspertów Praw Studenta 2022, organizowaną przez
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25-28 sierpnia 2022 roku,
zgłaszam z ramienia samorządu studenckiego:

(pełna nazwa uczelni)

następującą osobę:

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Kierunek studiów, stopień i rok

Uczestnik rezerwowy NIE / TAK *

1. Oświadczam, że wyżej wskazana osoba jest studentem/ką naszej uczelni.
2. Jestem świadomy/a, że wyżej wskazana osoba jest zobowiązana do uczestnictwa we

wszystkich zajęciach merytorycznych, które będą odbywały się od 25 sierpnia 2022 roku,
godz. 17:00 do 28 sierpnia 2022 roku, godz. 13:00, zgodnie z przesłanym Formularzem.

3. Jestem świadomy/a, że Uczestnik Konferencji będzie zobowiązany do przeprowadzenia
szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta dla przedstawicieli samorządu studenckiego
swojej lub innej uczelni, którzy będą następnie przeprowadzać szkolenia dla studentów I roku
lub będzie zobowiązany do bezpośredniego przeprowadzenia szkoleń dla studentów I roku
(wedle swojego wyboru).

4. Jestem świadomy/a, że należy przedstawić sprawozdanie z przeprowadzonych na uczelni
szkoleń do dnia 15 listopada 2022 roku, godz. 23:59.

5. Jestem świadomy/a, że udział w Konferencji jest finansowany ze środków Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (bez kosztów podróży), a także, że w przypadku braku
udziału zgłoszonej osoby w całości Konferencji lub zastosowania środków dyscyplinujących,
będzie ona zobowiązana do pokrycia opłaty w wysokości 750 zł (słownie: siedemset
pięćdziesiąt złotych).

(miejscowość i data) (podpis i pieczątka przewodniczącego samorządu
studenckiego lub osoby przez niego upoważnionej)

* niewłaściwe skreślić



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konferencji Ekspertów Praw Studenta

Oświadczenie Uczestnika Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2022

Imię

Nazwisko

PESEL

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny

Uczelnia

Uczestnik rezerwowy NIE / TAK *

1. Oświadczam, że jestem zgłoszonym/ą Uczestnikiem/czką Konferencji Ekspertów Praw
Studenta, organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w dniach
25-28 sierpnia 2022 roku.

2. Zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach merytorycznych, które będą
odbywały się od 25 sierpnia 2022 roku, godz. 17:00 do 28 sierpnia 2022 roku, godz. 13:00,
zgodnie z przesłanym Formularzem.

3. Jestem świadomy/a, że udział w Konferencji jest finansowany ze środków Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (bez kosztów podróży).

4. W przypadku niewywiązania się z wyżej wskazanego obowiązku uznaję zobowiązanie z tytułu
udziału w Konferencji w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) wobec
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej za bezsporne i wymagane. Jednocześnie
zobowiązuję się do zapłaty całości zobowiązania nie później niż do dnia 30 września 2022
roku na rachunek bankowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wskazany na
fakturze. W przypadku niewywiązania się przeze mnie z obowiązku zapłaty w określonym
niniejszym dokumentem terminie, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej będzie
mógł skierować sprawę na drogę postępowania sądowego bez powtórnego wezwania do
zapłaty.

5. Zobowiązuję się do przeprowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta dla
przedstawicieli samorządu studenckiego swojej lub innej uczelni, którzy będą następnie
przeprowadzać szkolenia dla studentów I roku lub przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio dla
studentów I roku (wedle swojego wyboru). Jednocześnie zobowiązuje się do przesłania
dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń w formie zdjęć oraz listy obecności
(uwzględniającej termin szkolenia) na adres: eps@psrp.org.pl do dnia 15 listopada 2022 roku,
godz. 23:59.

(miejscowość i data) (podpis Uczestnika)

* niewłaściwe skreślić

mailto:eps@psrp.org.pl


Załącznik nr 3 do Regulaminu Konferencji Ekspertów Praw Studenta

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Parlament Studentów

Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Przewodniczącego z siedzibą przy

ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne

informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku

z rejestracją i udziałem w Konferencji Ekspertów Praw Studenta PSRP.

2. Twoje dane będą przetwarzane:

a. w celu rejestracji na Konferencję Ekspertów Praw Studenta PSRP;

b. w celu udziału w Konferencję Ekspertów Praw Studenta PSRP;

c. w celu dochodzenia, obrony czy ustalenia wzajemnych roszczeń;

d. w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych Administratora.

3. Twoje dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem

przypadków przewidzianych przepisami prawa.

4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres 1 roku.

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas

w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom

zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, a także organom

państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

celem wykonania ciążących na nas obowiązków.

Przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat

celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych,

sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego

wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych

– w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym

momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych

jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich zostały zebrane.


