
 

 

 

Konferencja 

„Czy i jak mediować w sektorze publicznym? 

Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

– aspekty praktyczne” 

Termin:                                                                             16 marca 2020 roku, 9.00-16.30 
 
Miejsce:                                                          Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

        31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, Nowa Aula, Pawilon C 
 
Organizator:                                                              Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

we współpracy z Komitetem Naukowym i Organizacyjnym: 
dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK 

adwokat mediator Anna Kreczmer, Kraków  
adwokat mediator Magdalena Bielska, Rzeszów  

adwokat Michał Mastej, Kraków 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
 

Prosimy o wysłanie zeskanowanej wersji wypełnionego i podpisanego formularza najpóźniej  
do dnia 10 marca 2020 roku na adres e-mail: konferencja.mediacyjna.16marca@gmail.com 

 
Uprzejmie informujemy, iż udział w Konferencji jest bezpłatny a liczba miejsc jest ograniczona 

 
Prosimy o podanie danych osobowych Uczestnika: 
 

Imię:   _________________________________________________________ 

Nazwisko :   _________________________________________________________ 

Podmiot:   _________________________________________________________ 

Ulica:    _________________________________________________________ 

Kod pocztowy :  _________________________________________________________ 

Miejscowość:  _________________________________________________________ 

Telefon komórkowy : _________________________________________________________ 

Email:   _________________________________________________________ 
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Regulamin uczestnictwa: 
 

1. Rejestracja na wybrane przez Uczestnika wydarzenia zostanie dokonana jedynie w przypadku doręczenia na adres e-mail: 
konferencja.mediacyjna.16marca@adres.pl  skanu wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego. 

2. Rejestracja oraz uczestnictwo w Konferencji są całkowicie nieodpłatne. 
3. Uczestnik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe. 
4. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści niniejszych warunków  

uczestnictwa oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją rejestracji 
uczestnictwa. 

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie 
wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji. 

6. Jeżeli zgłoszenia za Uczestnika dokonuje inny podmiot, konieczne jest podanie przez Uczestnika dodatkowo danych tego 
podmiotu.  

7. Organizator zastrzega prawo dokonywania zmian i poprawek w programie wydarzeń wymienionych w niniejszym 
formularzu bez podania przyczyny.  

8. Organizator nie zapewnia transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia ani nie zapewnia zwrotu jakichkolwiek kosztów lub 
wydatków związanych z udziałem w Konferencji.  

9. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik zobowiązuje się wysłać do dnia 10 marca 2020 roku na adres e-
mail konferencja.mediacyjna.16marca@adres.pl informację o rezygnacji z uczestnictwa. 

10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
11. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora 

przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.  
13. Uczestnik Konferencji ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym 

czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. 
14. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku 

miejsc. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji w dowolnym czasie, bez podania 

przyczyny. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji celem powiadamiania 

uczestników Konferencji o zmianach programu Konferencji, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził 
na to zgodę. 

17. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem 
konferencja.mediacyjna.16marca@adres.pl  . 

18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w 
których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją. 

19. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza postanowienia 
Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania 
opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 

20. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora. 
21. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 
22. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 
 
Oświadczam, że: 
 

A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Administratora Danych 
Osobowych, w celach rejestracji, promocyjnych oraz udziału w Konferencji, wskazanych w niniejszym 
formularzu.  

B. Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 
przez Organizatora lub upoważnionej przez Organizatora osoby w celach marketingowych związanych z 
wydarzeniami wymienionymi w niniejszym formularzu, w tym w publikacjach drukowanych i zamieszczanych 
w Internecie. 

C. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję wszystkie wskazane wyżej warunki Regulaminu.  
 
 
Miejscowość, data:  ________________________________     
 
 
Czytelny podpis:  ________________________________ 


