
REGULAMIN KONFERENCJI  

SYNERGY  BOOST 2021  

§ 1 Postanowienie ogólne 

1. Konferencja Synergy Boost, (zwana w dalszej części Regulaminu: Konferencją) odbywa się w dniu 27.08.2021 r.  

tylko ONLINE.  

2. Organizatorem Konferencji jest Edu Bears sp. z o.o .sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice. 

3. Szczegółowy program Konferencji, oferta oraz informacje na temat prelegentów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:    

https://edubears.pl/synergy-boost/  

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

5. Uczestnikami Konferencją są m.in. właściciele, managerowie, metodycy i lektorzy Akredytowanych Centrów Metody Teddy Eddie / 

Savvy Ed.  

§ 2 Uczestnictwo w Konferencji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest: 

a) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w odpowiedniej zakładce 

na Platformie Bears’ Station pod adresem: https://bs.edubears.pl/,  

b) uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora. 

2. Informacje o ofercie oraz opłatach za uczestnictwo w Konferencji znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

https://edubears.pl/synergy-boost/ 

3. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać na konto wskazane przez Organizatora na fakturze, którą Uczestnik otrzyma nie później 

niż w ciągu 5 dni roboczych od pomyślnego dokonania zgłoszenia uczestników, i która zostanie przesłana przez Organizatora na adres 

elektroniczny podany jako adres do przesyłania faktur w umowie Licencyjnej.  

4. Brak zapłaty faktury we wskazanym w niej terminie płatności uprawnia Organizatora do anulowania rezerwacji miejsca na Konferencji 

i zaoferowania tego miejsca innemu Uczestnikowi.  

5. Termin zgłaszania Uczestników na Konferencję upływa 25.08.2021 r. lub po wcześniejszym wyczerpaniu miejsc. W razie, gdyby 

Organizator po dniu 25.08.2021 r. dysponował wolnymi miejscami, może wydłużyć termin zgłaszania Uczestników.  

6. Dopuszcza się zamianę Uczestnika, jednakże po uprzednim powiadomieniu Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na 

adres e-mail: konferencja@edubears.pl 

7. Każdy Uczestnik otrzymuje elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Konferencji.  

§ 3 Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Rezygnacja powinna być 

dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail: konferencja@edubears.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska konkretnej osoby 

lub osób, których rezygnacja dotyczy. 

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa do dnia 20.08.2021 r. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi opłatę za 

udział w Konferencji pomniejsząoną o koszty obsługia anulacji udziału w Konferencji w wysokości 25 zł brutto za każdego Uczestnika. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, że po dniu 20.08.2021 r. nie jest możliwa rezygnacja z udziału  

w Konferencji, a Uczestnik orzyma dostęp do sesji w dniu Konferencji  i następnie do nagrań. 

§ 4 Ochrona danych osobowych i wizerunku 

1. Administratorem danych osobowych jest Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 

507 143, KRS 0000748549, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Szczegóły na temat 

przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w informacji na temat przetwarzania danych osobowych 

umieszczonej w panelu rejestracji Uczestników w Bears’ Station. 

2. Podanie danych osobowych stanowiących zgłoszenie jest konieczne do wzięcia udziału w konferencji – bez podania danych wzięcie 

udziału w konferencji nie będzie możliwe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:  

  - organizacji konferencji Synergy Boost – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na 

wykonaniu umowy o udział w konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

  - dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony 

interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

  - rozliczeniowym – podstawą prawną jest niezbędność danych do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze 

wynikających z przepisów księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

  - marketingu i promocji działalności Organizatora – na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
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4.  W sprawach przetwarzania danych osobowych Uczestnik może się kontaktować się bezpośrednio z Edu Bears pisemnie na adres 

siedziby Edu Bears, lub mailowo: office@edubears.pl  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdy Konferencja nie obędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci koszty 

wpłacone przez Uczestników na konta bankowe, z których opłaty zostały dokonane.  

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi przysługuje 

prawo do otrzymania zwrotu kosztów uczestnictwa w konferencji, pomniejszych o poniesione do tego czasu przez Organizatora koszty 

związane z obsługą rejestracji i rezerwacji miejsc oraz inne dotychczas poniesione koszty związane z organizacją konferencji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje  

w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego poprzez formularz zgłoszeniowy oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu 

i wszystkich innych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany 

wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.  
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