
 

Regulamin  
Sano Summer Workshops: Praktyczna strona AI w medycynie 

  

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1.     Definicje terminów użytych w niniejszym regulaminie: 

a.   Kandydat – oznacza studenta lub absolwenta kierunków medycznych lub technicznych, 

który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

wydarzenia workshops.sano.science oraz zaznaczył odpowiedni przycisk wyboru, w 

którym rejestrująca się ̨ osoba oświadcza, że zna Regulamin i akceptuje jego 

postanowienia. 

b.   Organizator – oznacza Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – 

Międzynarodową Fundacją Badawczą, z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Nawojki 

11, 30-072 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000797490, NIP 6772446472, REGON: 384298430. 

c. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin warsztatów organizowanych przez Organizatora. 

d.   Uczestnik – oznacza studenta lub absolwenta kierunków medycznych lub technicznych, 

który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

wydarzenia workshops.sano.science, został wybrany przez kapitułę konkursu i uiścił 

opłatę lub otrzymał stypendium.  

e.  Wydarzenie – oznacza Sano Summer Workshop: Praktyczna strona AI w medycynie 

organizowane przez Organizatora wydarzenie w dniach 2-3 września 2022 roku w 

siedzibie Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - 

Międzynarodowa Fundacja Badawcza, ul. Czarnowiejska 36, budynek C5, 30-054 Kraków. 

  

§ 2 

ZASADY ORGANIZACYJNE WYDARZENIA 

1. Organizatorem Wydarzenia jest Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny 

Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Kandydatów i 

Uczestników Wydarzenia. 



3.   Wydarzenie zorganizowane zostanie w dniach 2-3 września 2022 roku w siedzibie Sano - 

Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja 

Badawcza, ul. Czarnowiejska 36, budynek C5, 30-054 Kraków. 

4. Zgłoszenie Uczestników do udziału w Wydarzeniu następuje poprzez prawidłowe 

wypełnienie formularza online udostępnionego na stronie internetowej wydarzenia 

workshops.sano.science oraz zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru, w którym 

rejestrująca się ̨osoba oświadcza, że zna Regulamin i akceptuje jego postanowienia. 

5.  Wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego wraz z zaznaczeniem odpowiedniego 

przycisku wyboru, o którym mowa w ust. 4, jest jednoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

6.   Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba, która:  

a.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; oraz 

b.   posiada status studenta lub absolwenta kierunków medycznych lub technicznych; oraz  

c. wypełniła poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia 

workshops.sano.science; oraz 

d.   zaakceptowała niniejszy Regulamin; 

e.   wniosła opłatę, o której mowa w § 3 Regulaminu; 

f. wyraziła zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku, głosu, wypowiedzi, 

utrwalonych podczas wydarzenia do celów promocyjnych, poprzez podpisane 

oświadczenia i przekazanie go do Organizatora; 

g. Wszystkie warunki wskazane powyżej w ppkt. a-f muszą być spełnione łącznie w terminie 

do dnia 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.  

7.     W Wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 20 Uczestników, wybranych spośród 

Kandydatów, którzy poprawnie wypełnili i nadesłali w odpowiednim terminie zgłoszenie. 

8.     Wybór Uczestników nastąpi w wyniku postępowania konkursowego. 20 najlepszych 

zgłoszeń (o najwyższej uzyskanej punktacji) wybierze kapituła konkursu powołana przez 

Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.   

9.     Zakwalifikowani Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową, na adres 

e-mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na wydarzenie celem 

powiadamiania Uczestników Wydarzenia o wynikach.  

10.  W razie jakichkolwiek problemów technicznych bądź wątpliwości Kandydat powinien 

skontaktować się z Organizatorem przez e-mail: media@sanoscience.org . Orientacyjny 

czas odpowiedzi to do 3 dni roboczych, jednakże Organizator zapewnia sobie możliwość 

odpowiedzenia w terminie dłuższym niż 3 dni. 



11.  Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w 

Wydarzeniu w przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu, w szczególności 

w przypadku składania nieprawdziwych oświadczeń w formularzu zgłoszeniowym. 

12.  Harmonogram 

a. Otwarcie naboru zgłoszeń - 5 maja 2022 roku 

b. Zamknięcie naboru zgłoszeń - 31 lipca 2022 roku 

c. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników - do 5 sierpnia 2022 roku 

d. Termin opłaty za uczestnictwo - do 13 sierpnia 2022 roku 

e. Sano Summer Workshops: Praktyczna strona AI w medycynie – 2-3 września 

2022 roku 

13.  Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w przypadku zaistnienia ważnych, 

nieprzewidzianych okoliczności do dnia 13 sierpnia 2022 roku. Uczestnik zobowiązany jest 

do poinformowania o tym zaistnieniu powyższych okoliczności Organizatora niezwłocznie. 

W przypadku rezygnacji po 13 sierpnia 2022 roku Uczestnikowi nie przysługuje prawo 

zwrotu opłaty za Wydarzenie i nocleg.  

14. Jeśli Uczestnik zdecyduje się na opcję udziału wraz z noclegiem zaproponowanym przez 

Organizatora, będzie to nocleg w hostelu Babilon, który znajduje się przy ul. Rostafiskiego 

11, w Krakowie (https://taniehostele.pl/hostele.html). Pokoje będą jednoosobowe. 

15. W przypadku rezygnacji Uczestnika Organizator poinformuje kolejnych Kandydatów z listy 

rezerwowej o możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu. Kandydat zobowiązany jest do 

udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o 

możliwości uczestnictwa.  

  

§ 3 

OPŁATA ZA WYDARZENIE 

 

1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział: 

a. bilet na Wydarzenie – 100 zł;  

b. bilet na Wydarzenie wraz z 1 noclegiem (z 2 na 3 września lub z 3 na 4 

września) - 190 zł;  

c. bilet na Wydarzenie wraz z 2 noclegami (z 2 na 3 września i z 3 na 4 września) 

- 280 zł. 

2. Opłatę za udział należy przelać na rachunek bankowy 46 1240 4575 1111 0010 9302 3558  

     do 13 sierpnia 2022 roku.  

3. W przypadku Uczestników, którzy o możliwości udziału w Wydarzeniu   zostaną 

poinformowani         po 13 sierpnia 2022 roku, termin wniesienia opłaty zostanie ustalony 

indywidualnie.       

https://taniehostele.pl/hostele.html


4. W przypadku Uczestników, którzy o możliwości udziału w Wydarzeniu zostaną 

poinformowani po 13 sierpnia 2022 roku, Organizator nie gwarantuje możliwości 

zapewnienia wariantów, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c).  

5. Organizator przyzna jedno stypendium (całkowite pokrycie kosztów uczestnictwa 

Uczestnikowi przez Organizatora - udział w wydarzeniu razem z dwoma noclegami). 

Zostanie ono przyznane jednej osobie, spośród wszystkich Kandydatów, którzy zostaną 

zakwalifikowani do udziału w Wydarzeniu, i którzy w formularzu zgłoszeniowym wyrażą 

chęć starania się o takie stypendium i prawidłowo wypełnią część formularza 

przeznaczoną temu zagadnieniu. Stypendium zostanie przyznane w wyniku postępowania 

konkursowego, jednej z osób ubiegających się o stypendium, która otrzyma wśród nich 

najwyższą punktację za przesłany formularz. Punkty przyzna kapituła konkursu powołana 

przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. 

  

§ 4 

PRZEBIEG WYDARZENIA  

1.   Wydarzenie rozpocznie się ̨dnia 2 września 2022 r. o godzinie 17:00 w Sano – Centrum 

Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowej Fundacji Badawczej, z 

siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Czarnowiejska 36, budynek C5, 30-054 Kraków, a 

zakończy się ̨dnia 3 września 2022 r. około godziny 19:00 w tym samym miejscu.  

2. Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany na stronie 

workshops.sano.science w terminie do 5 sierpnia 2022 r. 

3.     Organizator zapewnia Uczestnikom: 

a.     dostęp do Internetu podczas Wydarzenia, 

b.     przerwę kawową podczas Wydarzenia,  

4.  W pozostałym zakresie Uczestnicy zobowiązani są korzystać z własnych zasobów. 

Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas trwania Wydarzenia. 

5.  Organizator jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących 

Wydarzenia, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy wydarzenia, logo, znaków 

Organizatora i Wydarzenia itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Organizatora (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) oraz musi nastąpić 

zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Organizatora.  

6. W przypadku tworzenia podczas Wydarzenia utworów, w tym programów komputerowych 

Uczestnicy gwarantują, że zrealizowane podczas Wydarzenia utwory są ̨ich autorstwa lub 

współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie naruszają ̨jakichkolwiek praw osób 

trzecich. 

7. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów Wydarzenia, w tym poszczególności 

utworów powstałych podczas Wydarzenia stanowią własność lub zostaną przeniesione na 



własność Organizatora. W przypadku stworzenia utworów przez Użytkowników podczas 

udziału w Wydarzeniu, Użytkownicy zobowiązują się zawrzeć z Organizatorem umowę i 

przenieść nieodpłatnie całość praw majątkowych do stworzonych utworów na 

Organizatora.  

8.  Wszystkie materiały dotyczące Wydarzenia, które mogłyby naruszyć prawa Organizatora 

(tj. korespondencje z Organizatorem itp.) uważa się za poufne. 

9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. 

Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokonane przez siebie naruszenie 

prawa powszechnie obowiązującego bądź naruszenie praw osób trzecich. 

Odpowiedzialność Organizatora w wyżej wymienionym zakresie jest wyłączona. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub 

niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie 

lub z winy poszkodowanego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

spowodowane siłą wyższą. 

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione bez opieki 

podczas trwania Wydarzenia. 

  

§ 5 

DANE OSOBOWE  

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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, dalej „RODO”): 

a. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w związku z 

uczestnictwem Sano Summer Workshops jest Organizator (dotyczy Kandydatów i 

Uczestników). 

b. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, w tym w celu odwołania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli taka została udzielona), należy 

skontaktować się z Organizatorem z wykorzystaniem wskazanych danych 

kontaktowych lub wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail 

iod@sanoscience.org.   

c. Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa bezpośrednio lub od podmiotu, który 

dokonał zgłoszenia. 

d. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Pani/a uczestnictwa w Sano Summer 

Workshops. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, co stanowi warunek 

uczestnictwa w wydarzeniu dochodzi do swoistego zawarcia umowy pomiędzy 

Panią/Panem a Organizatorem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. W 

związku z tym przetwarzanie danych osobowych z uwagi na Pani/a uczestnictwo 

odbywa się na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.   

mailto:iod@sanoscience.org


e. Podanie danych osobowych jest warunkiem Pani/a uczestnictwa Sano Summer 

Workshops.  

f. Organizator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

Imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, informacje o zatrudnieniu, posiadane 

uprawnienia, wizerunek. 

g. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do 

żądania przenoszenia danych osobowych.  

h. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres związania postanowieniami 

wynikającymi z Regulaminu oraz okresu w jakim pomiędzy możliwe będzie 

podnoszenie wzajemnych roszczeń pomiędzy Panią/em a Organizatorem. Dane mogą 

być przetwarzane w okresie w jakim Sano zobowiązane będzie przechowywać 

dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Sano Summer Workshops (np. okres 

przechowywania dokumentacji w związku z pozyskaniem dofinansowania).  

i. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, ZUS) oraz innych podstaw prawnych 

np. bankom, firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym i kurierskim, 

kancelarii prawnej. Dane te mogą być także przekazywane do:  

• Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH,   

• Klastra LifeScience Kraków – Krajowy Klaster Kluczowy,   

• University of Sheffield i Insigneo Institute,   

• Forschungszentrum Jülich,   

• Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI,   

Podmiotów odpowiedzialnych za finansowanie projektu w ramach, którego powstał 
Organizator:   

• Komisji Europejskiej,   

• Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,   

• Ministra ds. Edukacji i Nauki.   

j. Pani/a dane co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazywanie danych do partnera 

Organizatora wskazanego pod lit i.  

k. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

l. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO oraz do organu 

nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca 

pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  

  

§ 6 

WIZERUNEK UCZESTNIKA 

1.  Uczestnik wraz z rozpoczęciem udziału w Wydarzeniu wyraża zgodę na zarejestrowanie 

przez Organizatora jego wizerunku i głosu w ramach Wydarzenia w formie fotografii oraz 

materiałów audiowizualnych. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i 



przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz materiałów 

audiowizualnych w celu związanym ze statutową działalnością ̨ Organizatora, w 

szczególności poprzez publikację ww. na własnych stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych. 

2. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na zasadach opisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

3.  Organizator jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału 

dotyczącego przebiegu Wydarzenia, który może zawierać m.in. wizerunek lub głos 

Uczestników, dla niekomercyjnych lub komercyjnych celów, w szczególności w ramach 

organizacji kolejnej edycji Wydarzenia lub promocji Wydarzenia lub Organizatora, na co 

Uczestnik akceptując Regulamin i uczestnicząc w Wydarzeniu wyraża zgodę. Zgoda, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym udzielana jest nieodpłatnie, a Uczestnik nie 

przysługują żadne roszczenia, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania 

i rozpowszechniania jego wizerunku i głosu w ramach udzielonej zgody. Ewentualne 

cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań dokonanych przed cofnięciem 

zgody. O ile cofnięcie zgody nie służy do uzasadnionej ochrony dóbr osobistych 

Uczestnika, wszelkie materiały zawierające wizerunek Uczestnika wykonane lub 

rozpowszechnione przed cofnięciem zgody będą nadal mogły być wykorzystywane 

zgodnie z ich przeznaczeniem po takim cofnięciu, w szczególności cofnięcie zgody nie 

będzie miało skutku w postaci konieczności usunięcia wizerunku Uczestnika ze 

sporządzonych materiałów lub zaprzestania rozpowszechniania materiałów 

zawierających wizerunek Uczestnika, który cofnął zgodę. Cofnięcie zgody przez Uczestnika 

w trakcie Wydarzenia powoduje usunięcie Uczestnika z Wydarzenia. 

  

§ 7 

POUFNOŚĆ  

1.  Wszelka zawartość korespondencji z Organizatorem jest uznawana za poufną. Publikacja 

lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie osobom trzecim takich materiałów bez 

uprzedniej pisemnej zgody Organizatora (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) jest 

zabroniona.  

2. Wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Wydarzenia również są informacją 

poufną i dostęp do niej mogą mieć tylko Uczestnicy Wydarzenia oraz Organizator, chyba 

że podczas Wydarzenia wskazane zostało przez prowadzących, że dane informacje mogą 

być dalej rozpowszechniane.  

3.     Naruszenie ust. 1 lub 2 powyżej będzie również traktowane jako upublicznienie informacji 

poufnych i podlegać będzie stosownym sankcjom zgodnie z przepisami polskiego prawa.  

  

§ 8 



SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMÓW Z KONSUMENTAMI 

1.     Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Uczestnikowi będącemu 

konsumentem treści zawieranej z Organizatorami umowy o udział w Wydarzeniu 

następuje poprzez przesłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail zawierającej 

potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta, tj. maila z potwierdzeniem otrzymania opłaty za udziału 

w Wydarzeniu. 

2.     Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

zawartej z Organizatorem na odległość, z zastrzeżeniem § 2 ust. 13 Regulaminu. 

3.     Reklamacja dotycząca rejestracji lub organizacji Wydarzenia może być złożona przez 

Uczestnika w formie: pisemnej w siedzibie Organizatora, lub na następujący adres e-mail: 

media@sanoscience.org. 

4.     Uczestnik składając reklamację zobowiązany jest podać: (i) imię i nazwisko, (ii) adres do 

korespondencji, (iii) powód wystąpienia z reklamacją, (iv) datę okoliczności 

przywoływanych w reklamacji, (v) datę złożenia reklamacji. 

5.     Na żądanie Organizatora Uczestnik obowiązany jest udzielić dodatkowych informacji lub 

dokonać uzupełnienia w ramach informacji wskazanych w ust. 4 powyżej, które są 

niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora 

potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub uzupełnienia informacji wskazanych w 

ust. 4 powyżej Uczestnik zobowiązany jest wysłać odpowiedz w trybie wskazanym w ust. 

3 powyżej w terminie 3 dni od uzyskania informacji od Organizatora.  

6.     Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Uczestnika. 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Uczestnikowi w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny podany w reklamacji albo w postaci elektronicznej za pomocą poczty 

e-mailem (jeśli był podany). 

7.     W wypadku, gdy Uczestnik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług 

oferowanych przez Organizatorów, a Organizator nie uzna roszczenia, Uczestnik może 

wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń.  

8.     Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą 

m.in.  

a.     postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy 

Inspekcji Handlowej;  

b.     wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji 

Handlowej;  

mailto:media@sanoscience.org


c.      interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);  

d.     rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. 

Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.  

9.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

  

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.     Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Wydarzenia. 

2.     Regulamin Wydarzenia będzie dostępny na stronie internetowej workshops.sano.science 

. 

3.     Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, Harmonogramie 

i programie Wydarzenia. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianach w 

Regulaminie, Harmonogramie lub programie drogą mailową, niezwłocznie po 

wprowadzeniu w nich zmian. 

4.     Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w momencie opublikowania 

zmienionego Regulaminu na stronie internetowej workshops.sano.science 

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia 

w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji 

Regulaminu.  

6.     W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia Organizator nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za szkody jakie poniosły z tego tytułu osoby, które zgłosiły swój 

udział w Wydarzeniu. 

7.     Zgłaszając udział w Wydarzeniu i biorąc w nim udział Uczestnik zobowiązuje się ̨ do 

stosowania Regulaminu, zrzekając się ̨wszelkich roszczeń wobec Organizatora. 

8.     Organizator nie jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń 

stanowiących własność Uczestników. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoją 

własność (w tym sprzęt komputerowy) i sami są ̨ zobligowani do jej pilnowania. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za 

ewentualne straty. 



9.     Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w Wydarzeniu, ani kosztów 

dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania, za wyjątkiem określonym w § 3 ust. 4 

Regulaminu. 

10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się także przepisy prawa 

polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.  

11.  Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a 

sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania 

niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 


