
REGULAMIN UDZIAŁU W II KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI  

PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 
„ZABURZENIA ROZWOJOWE W BIEGU ŻYCIA” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Organizatorem konferencji, która odbędzie się 21 maja 2018 r. na Wydziale Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie, jest Zarząd Oddziału 

Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Każdy Uczestnik ma 

obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania i przestrzegania 

go. Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2018 roku do odwołania. Wszelkich 

informacji dotyczących organizacji konferencji należy szukać na stronie: 

http://psychologiakliniczna.konferencjeokptp.pl/ 

II) REJESTRACJA  

1) Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 

dnia 25 maja 2018 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek Organizatora.  

2) Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na ekranie powinien pojawić się komunikat: 

Formularz wysłany - Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia udziału w konferencji. 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie: 

http://psychologiakliniczna.konferencjeokptp.pl/. Wszelkie pytania prosimy kierować 

na adres: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl, a na adres e-maila Uczestnika podany w 

formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłane potwierdzenie treści: Potwierdzamy 

przyjęcie zgłoszenia udziału w II KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI  

PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 
„ZABURZENIA ROZWOJOWE W BIEGU ŻYCIA”, która odbędzie się 4 czerwca 2018 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie: 

http://psychologiakliniczna.konferencjeokptp.pl/. Wszelkie pytania prosimy kierować 

na adres: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl. Pozdrawiamy, Organizatorzy.  

Brak komunikatu lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia otrzymanego na adres email 

może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. 

Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na Uczestniku konferencji. Ewentualne 

pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail Organizatora: 

psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl 

III) PŁATNOŚĆ  

1) Opłata konferencyjna - obejmuje udział w konferencji, materiały przygotowane przez 

Pracownię Testów Psychologicznych PTP, lunch oraz poczęstunek w trakcie przerwy na 

kawę i wynosi odpowiednio:  

a) 30 zł – dla uczestników specjalizacji z psychologii klinicznej w Krakowie, studentów 

psychologii jednolitych studiów magisterskich, dla członków Oddziału Krakowskiego 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (zniżka przysługuje członkom Oddziału 

Krakowskiego PTP, którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem 

bieżącym)  
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b) 60 zł dla członków pozostałych Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego,  

c) 80 zł dla pozostałych zainteresowanych osób.  

2) Opłatę konferencyjną należy wpłacić w ciągu 4 dni od daty wysłania formularza 

zgłoszeniowego i nie później niż 29 maja 2018 roku na numer rachunku bankowego 

Organizatora: 23 1020 2892 0000 5002 0136 9875 Bank PKO BP S.A. Oddział w 

Krakowie Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Prof. 

Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.  

W tytule przelewu podać: Imię i nazwisko, ZABURZENIA ROZWOJOWE W BIEGU ŻYCIA 

2018. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność dokonania wpłaty należności na 

rachunek Organizatora.  

3) Brak uregulowania opłaty konferencyjnej w terminie 4 dni od dnia rejestracji 

upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa bez ponoszenia z tego 

tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.  

4) W przypadku odwołania konferencji z winy Organizatora, Uczestnikom zostanie 

zwrócona pełna wpłacona kwota.  

5) W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot 

wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. 

Do 14 dni przed terminem konferencji - zwrot pełnej kwoty  

6) Koszty potrąceń - przy rezygnacji z udziału później niż 14 dni przed konferencją - 

wynoszą 100% wniesionej opłaty.  

7) Istnieje możliwość przekazania opłaconego miejsca wskazanej przez Uczestnika 

osobie, pod warunkiem ustalenia tego drogą mailową z Organizatorem.  

8) Rezygnacja Uczestnika powinna być dokonana w formie pisemnej wysłanej na adres 

e-mail: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl 

9) Organizator wystawia Fakturę VAT za udział w Konferencji wyłącznie na życzenie 

Uczestnika, zgłoszone jeszcze przed Konferencją w Formularzu Zgłoszenia. Faktura 

wystawiana jest na podstawie dokładnych danych, podanych przez Uczestnika w 

Formularzu Zgłoszenia, łącznie z numerem NIP firmy, na którą faktura ma być 

wystawiona. Organizator informuje, że w dniu konferencji oraz po jej zakończeniu nie 

będzie możliwości korekty faktur już wystawionych ani zgłoszenia próśb o fakturę. 

Faktury zostaną wcześniej wysłane do wglądu e-mailem, na adres podany w Zgłoszeniu; 

w dniu konferencji będzie można odebrać fakturę papierową.  

IV) UCZESTNICTWO W KONFERENCJI  

1) Uczestnik ma obowiązek 4 czerwca 2018 r. zgłosić się do punktu rejestracji w miejscu 

konferencji, w Sali 0.103 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. 

Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie.  

2) Bez zarejestrowania udział w konferencji jest niemożliwy.  
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3) W punkcie rejestracji każdy z Uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w 

konferencji oraz materiały przygotowane przez Pracownię Testów Psychologicznych 

PTP.  

V) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych 

w celu realizacji i obsługi jego udziału w Konferencji. Administratorem danych 

osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zmianami jest Organizator – Zarząd Oddziału 

Krakowskiego PTP. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym innym 

podmiotom, nie uczestniczącym w realizacji konferencji.  

2) Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do 

swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator 

zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które go 

dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.  

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konferencji.  

VI) INNE SPRAWY  

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione 

podczas konferencji.  

2) Uczestnicy udzielają Zarządowi Oddziału Krakowskiego PTP nieodwołalnego i 

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich 

wizerunkiem, wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i 

rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium 

wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną działalnością.  

3) Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu konferencji przez 

Uczestników bez zgody Organizatora.  

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia 

drobnych zmian w jej programie.  

5) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania 

związane z Konferencją.  

6) Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika konferencji jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.  

7) W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Zarząd 

Oddziału Krakowskiego PTP, Instytut Psychologii Stosowanej UJ, ul. Prof. Stanisława 

Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Adres e-mail: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl 

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ 

http://psychologiakliniczna.konferencjeokptp.pl/formularz-rejestracyjny/ 
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