Regulamin
Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji
5-7 października 2016 r.
1. Postanowienia ogólne
1. Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji (zwane
w dalszej części Forum Edukacji) odbędzie się w dniach 5-7.10.2016 r.
w Centrum Kongresowym Targów Kielce, przy ulicy Zakładowej 1.
2. Organizatorami Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji są:
a. Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego z siedzibą
we Wrocławiu, przy ulicy Rymarskiej 40.
b. Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.
3. Forum Edukacji dedykowane jest do następującej kategorii uczestników:
kuratorów
i przedstawicieli administracji, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli
i wykładowców, przedstawicieli uczelni, nauczycieli szkół i przedszkoli,
wychowawców, szkoleniowców i trenerów, niezależnych ekspertów ds.
edukacji, specjalistów od rynku pracy i kształcenia zawodowego,
reprezentantów bibliotek i centrów kultury, przedstawicieli fundacji
i stowarzyszeń.
4. W ramach Forum Edukacji odbędą się wykłady, panele warsztatowe, fora
dyskusyjne, o których na bieżąco będą informowani uczestnicy na stronie
internetowej www.forum.edu21.pl
5. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby uczestniczące
w Forum Edukacji.
2. Warunki udziału
1. Warunkiem udziału w Forum Edukacji jest:
a. zgłoszenie
uczestnictwa
poprzez
wypełnienie
elektronicznego
formularza:
FORMULARZ
REJESTRACYJNY
na
stronie:
www.forumedukacji.targikielce.pl
lub wypełnienie i odesłanie
drukowanej wersji formularza: FORMULARZ REJESTRACYJNY (mailem:
forumedukacji@targikielce.pl, faksem: 41/3651315 lub pocztą: Targi
Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce).
b. uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości podanej przez
Organizatorów przed rozpoczęciem Forum Edukacji.

c. uiszczenie opłaty za bankiet przez Uczestników, którzy chcą z takiej
możliwości skorzystać – przed rozpoczęciem bankietu.

2. Opłata rejestracyjna obejmuje: wstęp na wszystkie sesje programowe,
materiały konferencyjne, przerwy na kawę i/lub lunch, zaświadczenie.
3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów noclegów oraz kosztów dojazdów.
4. Opłatę za Forum Edukacji, wg Cennika zamieszczonego na stronie
www.forumedukacji.targikielce.pl, należy przesłać na konto Targów Kielce
S.A.: Raiffeisen Bank Polska SA Nr 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537
5. Wpisanie na Listę Uczestników następuje po uregulowaniu płatności oraz
zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych Uczestników.
6. Po
zaksięgowaniu wpłaty, Targi Kielce S.A. wystawiają fakturę VAT
Uczestnikowi.
7. Termin rejestracji uczestnictwa upływa na 10 dni przed konferencją lub w
chwili zamknięcia Listy Uczestników.
3. Rezygnacja i zmiana Uczestnika
1. Rezygnacja z udziału w Forum Edukacji i zwrot poniesionych opłat jest
możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia na formularzu: FORMULARZ
ZWROTU OPŁAT. Formularz należy odesłać mailem:
forumedukacji@targikielce.pl, faksem: 41/3651315 lub pocztą: Targi Kielce
S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem
(decyduje data wpływu pisma do Targów Kielce S.A.).
2. Organizatorzy dopuszczają możliwość udziału w Forum Edukacji innego
Uczestnika niż wskazanego w FORMULARZU REJESTRACYJNYM. Wskazanie
przez Zamawiającego innego Uczestnika wymaga formy pisemnej (mail:
forumedukacji@targikielce.pl, faks: 41/3651315 lub poczta: Targi Kielce S.A.,
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce).
4. Odwołanie Forum Edukacji

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Forum Edukacji w każdym
czasie, ze zwrotem na rzecz Uczestników wniesionych opłat w pełnej
wysokości. Opłata zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni od
planowanej daty rozpoczęcia Forum Edukacji, na rachunek bankowy
Zamawiającego.

2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dodatkowych poniesionych przez
Uczestnika w związku z Forum Edukacji.

5. Informacje dodatkowe
1. Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego ustala program Forum
Edukacji i ma prawo dokonywania w nim zmian.
2. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. O wpisie decyduje kolejność
zgłoszenia.
6. Rezerwacja noclegów
1. Uczestnik może dokonać rezerwacji miejsc noclegowych za pośrednictwem
Targów Kielce S.A.
2. Rekomendowana lista miejsc noclegowych wraz z cenami dostępna jest na
stronie www.forumedukacji.targikielce.pl.
3. W celu rezerwacji miejsc należy wypełnić formularz: FORMULARZ
REZERWACJI
NOCLEGU
zamieszczony
na
stronie
www.forumedukacji.targikielce.pl
lub
wypełnić
i
odesłać
mailem:
forumedukacji@targikielce.pl, faksem: 41/3651315 lub pocztą: Targi Kielce
S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce drukowaną wersję formularza:
FORMULARZ REJESTRACYJNY.
4. Płatności za rezerwację noclegu i nocleg, Uczestnik dokonuje na podstawie
faktury wystawionej przez wybrany przez siebie hotel.
5. Część oferowanych hoteli wymaga wpłacenia zadatku.
7. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Forum Edukacji wobec Organizatorów winny
być zgłaszane w formie pisemnej, mailowo lub listownie na adres
Organizatorów.
2. Organizatorzy mają 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
3. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej –
listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Forum Edukacji będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Targów Kielce S.A.
2. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kongresu oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika lub osób
oddelegowanych przez Uczestnika do uczestnictwa w konferencji, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum Edukacji.
4. Uczestniczy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek
działania związane z Forum Edukacji.

