REGULAMIN VI OPTYCZNEGO FORUM NAUKOWEGO
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konferencja naukowa „VI Optyczne Forum Naukowe”, zwana w dalszej części regulaminu
„Konferencją”, odbędzie się w dniu 30 maja 2020 roku w Ratuszu Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy położonym przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie.
2. Organizatorem Konferencji jest „Grupa Essilor” tworzona przez spółki Essilor Polonia Sp. z o.o.,
JZO S.A. oraz JAI KUDO Polska Sp. z o.o.
3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) „Organizator”: Grupa Essilor
b) „Uczestnik”: osoba dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej Konferencji
c) „Strona internetowa”: oficjalna strona internetowa Konferencji znajdująca się pod adresem
www.ofn.org.pl
4. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów kierunków związanych z optyką
okularową, optometrią i okulistyką z wyższych uczelni działających na terenie Rzeczypospolitej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i regulaminie Konferencji.
6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika do Organizatora jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań
pomiędzy stronami.
II WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konferencji jest:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ofn.org.pl i przesłanie go
do Organizatora;
b. otrzymanie od Organizatora potwierdzenia rejestracji.
III ZASADY KONFERENCJI
1. Konferencja składa się z części wykładowej oraz części warsztatowej.
2. Udział w części wykładowej, jak i warsztatowej jest bezpłatny.
3. Uczestnik rejestruje się na wybrany warsztat za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu obok nazwy warsztatu.
4. Uczestnik ma prawo do udziału w maksymalnie 3 (trzech) warsztatach.
5. Uczestnik ma prawo do skorzystania z opcji bezpłatnego transportu ze swojej uczelni do miejsca
organizacji Konferencji, a także do skorzystania z transportu powrotnego.
6. Organizator zapewnia bezpłatny transport Uczelniom tylko pod warunkiem, jeśli z jednej uczelni
zostanie przysłanych do Organizatora nie mniej niż 15 (piętnaście) zgłoszeń.
7. Ostateczny termin rejestracji na Konferencję mija w dniu 10.04.2020 r.
8. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Organizator ma prawo do zablokowania formularza zgłoszeniowego przed dniem 10.04.2020 r.,
jeśli liczba miejsc wyczerpie się wcześniej.
10. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu,
w którym odbywa się ona odbywa, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności
wystąpień.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
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13. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również
instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
IV KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Uczestnik jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem i przesłania stosownej informacji
na adres e-mail: kontakt@ofn.org.pl w następujących przypadkach:
a) rezygnacja z udziału w Konferencji,
b) rezygnacja z udziału w warsztatach,
c) rezygnacja z bezpłatnego transportu (mimo wcześniejszego zgłoszenia w formularzu).
V ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Podczas Konferencji Organizator może wykonywać zdjęcia oraz filmować jej przebieg dla celów
dokumentacji, promocji działań edukacyjnych Organizatora.
2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej
ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie
i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas
Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w celach informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest równoznaczna z tym, e fotografie
i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede
wszystkim na stronie internetowej Konferencji, w internecie, mediach społecznościowych.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.03.2020 r. i będzie dostępny na stronie www.ofn.org.pl
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