UNIA EUROPEJSKA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w przyszłej perspektywie finansowej
Konferencja na temat przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych
zmian w ramach WPR 2023-2027
31 marca 2022 r. – Białystok
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Wydarzenie

Organizator

ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

8:30 – 9:30

HARMONOGRAM WYDARZENIA
Rejestracja uczestników i zgłaszanie pytań do panelistów

9:30 – 9:40

Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników - Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki

9:40 – 12:00
9:45 – 10:00
10:05 – 10:20

10:05 – 12:00

Rozpoczęcie konferencji i moderowanie dyskusji - Redaktor Naczelny Top Agrar Polska – Karol Bujoczek
Wystąpienie Henryka Kowalczyka, Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wystąpienie Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
DEBATA - I PANEL: „Wspólna Polityka Rolna w warunkach Zielonego Ładu – co nas czeka już teraz i w nowej
perspektywie finansowej od 2023 r.”
PANELIŚCI:
➢ Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
➢ Henryk Kowalczyk – Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
➢ Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego
➢ Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
➢ Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
➢ Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek komisji Ochrony
środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Melioracji i Spółek Wodnych

12:00 – 12:30

Przerwa obiadowa

12:30 – 15:00

Rozpoczęcie II panelu i moderowanie dyskusji - Redaktor Naczelny Top Agrar Polska – Karol Bujoczek
Założenia Krajowego Planu Strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów istotnych dla rolników
w Województwie Podlaskim - Joanna Czapla, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
DEBATA - II PANEL „Co nowego wniesie Krajowy Plan Strategiczny 2023 – 2027 w warunkach funkcjonowania rolnictwa
w Województwie Podlaskim

12:30 – 12:50

Założenia do debaty
•
•

12:55 – 15:00

•
•
•
•
•
•

Europejski Zielony Ład – jak wpłynie na dochodowość gospodarstw rolnych;
Krajowy Plan Strategiczny – założenia oraz elementy wpływające na funkcjonowanie gospodarstw w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki Podlasia;
Definicja aktywnego rolnika – kto będzie beneficjentem WPR;
Ekoschematy – jako element uzupełnienia płatności bezpośrednich – założenia i cele oraz skutki dla gospodarstw;
Ubezpieczenia w rolnictwie a zmiany klimatyczne;
Gospodarowanie wodą – programy retencji oraz nawadniania;
Strategia od pola do stołu i realizacja celu zdrowej i zrównoważonej żywności;
Rola doradztwa rolniczego w procesie zmian w gospodarstwach podlaskich rolników.

PANELIŚCI
➢ Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pełnomocnik Rządu do spraw działań
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
➢ Joanna Czapla – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
➢ Joanna Gierulska – Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
➢ Marcin Wroński – z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
➢ Jerzy Leszczyński – Przewodniczący Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa
Podlaskiego
➢ Joanna Sanosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15:00 – 16:00

Rozpoczęcie III panelu i moderowanie dyskusji - Redaktor Naczelny Top Agrar Polska – Karol Bujoczek

DEBATA - III PANEL: „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE – w kierunku silniejszych, lepiej
skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r.”

15:00 – 16:00

16:00 – 16:15

PANELIŚCI:
➢ Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego
➢ Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju
Rolnego, Nadzoruje działalność: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
➢ Wanda Klepacka – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
➢ Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej
➢ prof. dr hab. Maciej Perkowski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Uniwersytet w
Białymstoku

Podsumowanie i zamknięcie konferencji - Redaktor Naczelny Top Agrar Polska – Karol Bujoczek

Charakter konferencji

Spotkanie bezpłatne
1.
2.
3.

Szczególne warunki
wydarzenia

4.
5.
6.

Konieczność wcześniejszej rejestracji uczestników na stronie: www.konferencja.pwr.agro.pl
Pobranie biletu wstępu po rejestracji i okazanie go przy wejściu na teren wydarzenia.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ilość uczestników wydarzenia jest ograniczona do 250 osób. Do limitu osób nie
są wliczane osoby zaszczepione.
Uczestnicy otrzymają pakiet powitalny
Korzystając z cateringu należy zachować dystans społeczny (1,5 m)
Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

Każdy uczestnik zobowiązuje się do tego, że jeśli zaobserwuje u siebie lub osób z najbliższego otoczenia
wystąpienie objawów choroby (COVID-19) nie weźmie udziału w wydarzeniu
Formularz rejestracji

www.konferencja.pwr.agro.pl

Data opublikowania
Regulaminu
dostępnego na:

www.konferencja.pwr.agro.pl

Pytania związane
z zapisami

email: eventy@pwr.agro.pl; tel. +48 (61) 886 29 60

Informacja dot.
danych osobowych
uczestników

W celach informacyjnych dostępna pod treścią Regulaminu
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja na temat przetwarzania danych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w procesie realizacji projektu pn. „Konferencja nt. przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych
zmian w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” jest Województwo Podlaskie (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) reprezentowane
przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail:
kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty
elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl .
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
IV. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
V. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu oraz podmiotom realizującym archiwizację i obsługę informatyczną.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI WYDARZEŃ W FORMULE STACJONARNEJ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Organizatora.
2. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, używane w niniejszym regulaminie, mają następujące znaczenie:
a. Materiały – dostarczone Uczestnikowi zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Wydarzeń materiały tekstowe
lub graficzne związane z danym Wydarzeniem. Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Materiałów
należy odnosić do Materiałów zarówno w całości, jak i w jakiejkolwiek części;
b. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w postaci elektronicznej w rozumieniu
art. 384 § 4 kodeksu cywilnego;
c. RODO – oznacza Rozporządzenie 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 119 z 04.05.2016, str. 1);
d. Serwis internetowy – serwis internetowy zarządzany przez Organizatora lub Wykonawcę znajdujący się pod
adresem wskazanym w Szczegółowych Warunkach;
e. Siła Wyższa – nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, obiektywnie niezależne od Organizatora lub Uczestnika,
niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, przy
czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia i przezwyciężenia jego szkodliwych następstw, którego
okoliczności uniemożliwiają realizację zobowiązań wynikających z Regulaminu, a w szczególności następujące
zdarzenia uznaje się za Siłę Wyższą: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działanie żywiołów i sił natury, epidemia,
działania wojenne, terroryzm, rebelie lub rewolucje, akty i działania władzy państwowej, strajki itp.;
f. Szczegółowe Warunki – dokument zawierający szczegółowe informacje o danym Wydarzeniu, który jest
udostępniany Uczestnikowi w ramach procesu rejestracji na Wydarzenie, i zawiera w szczególności
informacje o terminie Wydarzenia, czasie trwania Wydarzenia, miejscu Wydarzenia, tematyce i agendzie
Wydarzenia, wykładowcach, którzy będą udzielać prelekcji/ wykładów w ramach Wydarzenia;
g. Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do wzięcia udziału w Wydarzeniu na podstawie dokonanego
zgłoszenia;
h. Usługa – usługa świadczona przez Wykonawcę na zlecenie Organizatora na zasadach określonych
w Regulaminie i Szczegółowych Warunkach;
i.
Organizator – Województwo Podlaskie (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) z siedzibą
w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP 5422542016, REGON
050658404;
j.
Wykonawca – Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON: 630175513, kapitał zakładowy w wysokości:
1.000.000 zł;
k. Wydarzenie – wydarzenie organizowane przez Organizatora w postaci konferencji oraz paneli dyskusyjnych,
którego celem jest podnoszenie wiedzy i wymiana doświadczeń Uczestników.
3. We wszystkich sprawach związanych z Wydarzeniami Uczestnicy, mogą kontaktować się z Organizatorem
lub Wykonawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem e-mail wskazanym w Szczegółowych
Warunkach, jak również w drodze korespondencji pocztowej kierowanej na adres Organizatora lub Wykonawcy,
w drodze telefonicznej pod numerem telefonu wskazanym w Szczegółowych Warunkach, jak i osobiście,
w siedzibie Organizatora lub Wykonawcy (po wcześniejszym umówieniu spotkania).
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§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie, Szczegółowych
Warunkach oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
W Serwisie internetowym mogą być publikowane bannery i linki do innych stron internetowych i innych serwisów
internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Uczestnik może przechodzić na stronę należącą
do innego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie
danych osobowych osób wizytujących stronę.
Organizator informuje, że w ramach Wydarzenia może nawiązać współpracę z innymi podmiotami, którzy mogą
zostać patronami merytorycznymi Wydarzenia.
Informacje przekazywane w toku Wydarzenia lub w Materiałach nie mogą być traktowane jako informacje
stanowiące formę porad lub jakąkolwiek formę doradztwa.
§3
OFERTA
Wykonawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia za pomocą interfejsu
Serwisu internetowego, przy wykorzystaniu publicznej sieci telekomunikacyjnej, dokonanie rejestracji na
Wydarzenie.
Udział w Wydarzeniu odbywa się bezpłatnie.
W ramach Usług Uczestnik może otrzymać Materiały związane z danym Wydarzeniem. W odniesieniu do takich
Materiałów Organizator udziela licencji zgodnie z § 6 Regulaminu.
Uczestnik wyraża wolę uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego
na Wydarzenie.
Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny z danymi osobowymi (tj. podać swoje imię, nazwisko
i adres e-mail).
Wypełniając formularz rejestracyjny na Wydarzenie Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej
staranności i wprowadzenia poprawnych danych osobowych.
Dokonanie rejestracji za pośrednictwem Serwisu internetowego wymaga zaakceptowania Regulaminu
i Szczegółowych Warunków, w tym zapoznania się z zasadami przetwarzania przez Organizatora i Wykonawcę
danych osobowych Uczestnika. Bez akceptacji Regulaminu i Szczegółowych Warunków nie ma możliwości
uczestnictwa w Wydarzeniu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wypełnienia formularza rejestracyjnego na Wydarzenie
należy skontaktować się z Wykonawcą.
§4
ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU
Liczba Uczestników Wydarzenia jest ograniczona.
O możliwości udziału w Wydarzeniu decyduje kolejność dokonania rejestracji i otrzymania potwierdzeń.
Organizator oraz Wykonawca poinformuje o ograniczonym charakterze Wydarzenia w Szczegółowych Warunkach.
Uczestnik nie jest uprawniony do:
a. zbywania za wynagrodzeniem uczestnictwa w wydarzeniu, w szczególności jeśli miałoby ono charakter
zarobkowy;
b. umożliwienia skorzystania z Usługi tj. udziału w Wydarzeniu osobie trzeciej innej niż Uczestnik wskazany
w trakcie rejestracji;
c. publicznego oferowania udziału w Wydarzeniu za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, w tym także
w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach.
Uczestnik nie jest uprawniony do zakłócania przebiegu Wydarzenia.
Uczestnik powinien wydrukować i zabrać ze sobą na Wydarzenie lub okazać na urządzeniu mobilnym
w momencie kontroli wejścia na Wydarzenie bilet potwierdzający jego uczestnictwo. Każdy Uczestnik jest
zobowiązany pobrać bilet poprzez link dostarczony na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
Uczestnik jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych wskazanych w trakcie rejestracji na Wydarzenie.
Potwierdzenie uczestnictwa posiada unikatowy numer, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na
Wydarzenie.

9. Nieczytelne, zniszczone lub uszkodzone potwierdzenia uczestnictwa mogą zostać uznane przez Organizatora za
nieważne.
10. Potwierdzenie uczestnictwa nie może być przerabiane, kopiowane albo udostępniany osobom trzecim.
11. Organizatora oraz właściciel lub zarządca obiektu, gdzie odbywa się Wydarzenie są upoważnieni do odmówienia
wstępu w razie, gdy Uczestnik dopuści się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków udziału w
Wydarzeniu ustalonych przez Organizatora.
12. Organizatora zastrzega, że Uczestnik, który spóźni się na Wydarzenie może zostać niewpuszczony
na Wydarzenie.
13. Organizatora zastrzega, że Uczestnik, który bez zgody Organizatora używa sprzętu fotograficznego lub
nagrywającego (w tym telefonów komórkowych, smartfonów) może zostać niewpuszczony na Wydarzenie lub z
niego wyproszony.
14. Wydarzenie i towarzyszące mu, przerwy, wystąpienia Uczestników lub Prelegentów mogą być rejestrowane przez
Organizatora w formie zdjęć i nagrań audio-video rejestrujących wizerunek i głos.
15. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestników rejestrowanego
w formie zdjęć i nagrań audio-video rejestrujących wizerunek i głos na warunkach określonych w art. 81 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.),
tj. po uzyskaniu zezwolenia Uczestnika przedstawionego na wizerunku, chyba, że:
a. Uczestnik otrzymał umówioną zapłatę za pozowanie;
b. Uczestnik jest osobą powszechnie znaną, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez Uczestnika
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
c. Uczestnik jest osobą stanowiącą jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza.
16. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów
przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w miejscu,
gdzie odbywać się będzie dane Wydarzenie – powyższe dotyczy w szczególności przestrzegania wytycznych
związanych z pandemią, epidemią wirusa COVID-19 obowiązujących w dniu Wydarzenia.
17. Uczestnicy mogą przebywać na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie tylko w godzinach wyznaczonych przez
Organizatora w harmonogramie Wydarzenia określonym w Szczegółowych Warunkach.
18. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych,
reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem,
jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
19. Uczestnikom zabrania się:
a. wnoszenia i używania na terenie Wydarzenia broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych
substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia
oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego,
wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania
papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania
porządku publicznego;
b. wnoszenia na teren Wydarzenia bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. (Za taki uznaje się bagaż
o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm). Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy oddać
do szatni;
c. wnoszenia/wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób
niewidomych i słabowidzących;
d. przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu
organizowanego Wydarzenia;
20. Uczestnicy są zobowiązani do:
a. przebywania w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszania się wyłącznie oznaczonymi
ciągami komunikacyjnymi;
b. wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej
lub innych służb państwowych.
21. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub
wyprosić z terenu konferencji:

a.

osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków;
b. osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
(ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich, jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych
i informacyjnych);
c. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
22. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§5
DANE OSOBOWE
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały zawarte w informacji umieszczonej
w ramach Szczegółowych Warunków.
2. Organizator gwarantuje ochronę wszelkich zebranych danych osobowych Uczestników. Dane osobowe Uczestnika
umieszczone w bazie danych Wykonawcy będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Umowy.
Organizator oraz Wykonawca dają Uczestnikowi możliwość zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego w
toku prowadzonej rekrutacji udostępniając mu Szczegółowe Warunki, a także dołącza ten obowiązek informacyjny
do wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rejestracji.
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§6
PRAWA AUTORSKIE
W przypadku, w którym Szczegółowe Warunki przewidują dostarczenie Uczestnikowi Materiałów związanych
z danym Wydarzeniem, Organizator udziela Uczestnikowi z chwilą dostarczenia Materiałów Uczestnikowi,
niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja może zostać
wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Minimalny okres trwania licencji wynosi
1 miesiąc.
Uczestnicy są uprawnieni do korzystania z Materiałów jedynie w celach poznawczych oraz wyłącznie zakresie
niezbędnym do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie Materiałów do pamięci komputera lub innego urządzenia, wyświetlanie na ekranie komputera
lub innego urządzenia.
Uczestnicy nie są uprawnieni do rozpowszechniania Materiałów oraz udostępniania ich w jakikolwiek sposób poza
zakresem dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa.
Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z Materiałów w sposób zgodny z Regulaminem oraz nienaruszający
przysługujących ich twórcom praw osobistych, a w szczególności prawa do autorstwa Materiałów. Uczestnicy nie
są w szczególności uprawnieni do oznaczania Materiałów swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem bądź
usuwania z nich imienia, nazwiska lub pseudonimu ich autora, dokonywania jakichkolwiek innych zmian
w Materiałach, włączania Materiałów do innych dzieł.
Uczestnicy nie są uprawnieni do korzystania z Materiałów w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub
zawodowej, za wyjątkiem korzystania z nich jedynie w celach poznawczych.
Ustęp 3 - 5 powyżej nie uchybiają uprawnieniu Uczestnika do korzystania z prawa do cytatu, z tym zastrzeżeniem,
że Uczestnik zobowiązany jest stosować cytaty pochodzące z Materiałów w sposób zgodny z art. 29, 34 i 35 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), a w
szczególności każdy cytat należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem twórcy oraz źródłem.
Jeżeli Uczestnik zamierza wykorzystać Materiały w sposób wykraczający poza uprawnienia przyznane na
podstawie Regulaminu, zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Uczestnik nie jest – bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Organizatora (forma pisemna pod rygorem
nieważności) lub poza zakresem dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa – uprawniony do
fotografowania, filmowania lub jakiegokolwiek innego utrwalania Wydarzenia.

§7
ZMIANY REGULAMINU
1. Organizator może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych
przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji Uczestnika w porównaniu do
dotychczasowej;
b. konieczność aktualizacji danych wskazanych w Regulaminie;
c. zmiany sposobu korzystania z Usługi związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem
dotychczasowych;
d. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Wykonawcę lub
która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora, Wykonawcy i Uczestnika lub wydanie wyroku
lub decyzji, który/która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Wykonawcę, a w następstwie
na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora, Wykonawcy i Uczestnika;
e. zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury
technicznej lub technologicznej.
2. Wykonawca zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu w Serwisie internetowym.
W przypadku Uczestników, którzy przy zawarciu Umowy podali swój adres e-mail informacja o zmianie Regulaminu
zostanie wysłana na adres e-mail Uczestnika.
3. Zmiana Regulaminu wiąże, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony Uczestnikowi, a Uczestnik nie złożył
rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2022r.
Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, w tym jej wykonaniem i wykładnią, będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy Jednoosobowego, jakie
przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim
charakterze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

