
 

 

 

REGULAMIN REJESTRACYJNY  
UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 
I. Postanowienia ogólne 
 
1. Wydarzenie: 4. Eko Forum, Eko Forum 2020  „Dobre światło, czyste miasto”, które jest częścią Ogólnopolskich 
Konferencji organizowanych w miastach wojewódzkich na terenie Polski w roku 2020 i 2021, zwane w dalszej części 
Regulaminu Rejestracyjnego Uczestnictwa Konferencją, odbędzie się w październiku 2020r. w Wrocławiu. 
 

2. Organizator Konferencji: Fundacja Spacerowa7 z siedzibą w Lądku - Zdrój przy ul. Spacerowej 7/1, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410660, 

NIP: 881148929. 

3. Partner Konferencji: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła Pakiet Partnerski  na podstawie 

Oferty dla Partnerów, dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez przesłanie podpisanego Regulaminu 

Rejestracyjnego Uczestnictwa na adres biuro@spacerowa7.pl oraz opłat zgodnie z Ofertą dla Partnerów wraz  

z podaniem dokładnych danych personalnych przedstawicieli firmy i danych firmowych. 

 

II. Zasady uczestnictwa 
 
1. Program Konferencji znajduje się na stronie internetowej http://spacerowa7.pl/eko-forum-program/ 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie 
internetowej oraz drogą mailową wszystkich zarejestrowanych Partnerów. 
 
2. Wypełnienie i wysłanie podpisanego Regulaminu Rejestracyjnego Uczestnictwa w Konferencji przez osoby 
upoważnione do zaciągania zobowiązań, jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem. Oznacza również 
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu Rejestracyjnego Uczestnictwa w Konferencji a także 
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Partnerem  
a Organizatorem, powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony Pakiet Partnerski. 
Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje udział we wszystkich punktach zawartych w Szczegółowym 
Programie oraz prawa do korzystania z usług wymienionych w wybranym Pakiecie Partnerskim. 
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  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  

Dzień Zakres 
 

Dzień pierwszy 

09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników 
 

10.00 - 10.15 Powitanie Uczestników - Prezes Fundacji Spacerowa 7 Borysław Zatoka 
 

10.15 - 10.30 Wykład inauguracyjny - przedstawiciel Urzędu Miasta Wrocławia 
 

10.30 - 10.45 Ciemna strona światła   
dr Andrzej Kotarba - Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

 

10.45 -11.15 Wystąpienie Partnera Premium 
 

11.15 - 11.45 Wykorzystanie danych przestrzennych w celu lepszego planowania energetycznego w miastach i gminach - 
przegląd, doświadczenia i nowe perspektywy 

Anna Nowacka - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., 
Fabio Remondino - 3D Optical Metrology (3DOM) unit, Bruno Kessler Foundation  

 

11.45 - 12.15 Badania luminancji nośników reklamowych 
dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni; Wydział Transportu; Politechnika Warszawska 
 

 

12.15 - 12.45 Pomiary oświetlenia drogowego 
dr inż. Marcin Chrzanowicz - Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska 

 

12.45 - 13.30 Przerwa na kawę 
 

13.30 - 14.00 Możliwości pozyskania dofinansowania z NCBR dla projektów związanych z technologami świetlnymi i 
metodami oświetleniowymi  
dr inż. Dariusz Łukaszewski - Sekcja Ekspertów Wewnętrznych Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju 

 

14.00 - 14.20 Wystąpienie Partnera 
 

14.20 -15.00 Wystąpienie Partnera 
 

15.00 - 16.00 LUNCH 
 

16.00 - 16.30 Wystąpienie Partnera 
 

16.30 - 17.00 Wystąpienie Partnera 
 

17.00 - 17.15 Zakończenie i podsumowanie 1. dnia Konferencji 
 

20.00 - 22.00 Eko Forum Party 
 

  

 

 

 

 



 

 

Dzień drugi 

10.00 - 10.15 Powitanie Uczestników - Prezes Fundacji Spacerowa 7 Borysław Zatoka 
 

10.15 - 10.35 Degradacja nocnego nieba sztucznym światłem 
dr Sylwester Kołomański - Instytut Astronomiczny Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego  

 

10.35 - 11.00 Wystąpienie Partnera 
 

11.00 - 11.25 Wystąpienie Partnera 
 

11.25 - 11.50 Wystąpienie Partnera 
 

11.50 - 12.30 Przerwa kawowa 
 

12.30 - 13.20 Wrocław po zmroku  - problemy gospodarowania światłem  
w przestrzeni miasta i aglomeracji  

Anna Morasiewicz-Architekt  - APA Linea  
 
dr Paweł Ogielski - Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 

Piotr Fokczyński - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocław (propozycja) 

Beata Urbanowicz - koordynator projektu wystroju plastycznego miasta w zespole architekta miasta; 
Wydział Architektury i Budownictwa UM Wrocław (propozycja) 

prof. dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak - Instytut Architektury Krajobrazu; Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu(propozycja) 

Łukasz Medeksza - Towarzystwo Urbanistów Polskich (propozycja) 

Marcin Augustyniak - Pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha ds. Sudety 2030 

 

13.20 - 13.45 Wystąpienie Partnera 
 

13.45 - 14.00 Zakończenie konferencji 
 

14.00 - 15.30 Lunch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAKIETY KONFERENCYJNE 
dla PARTNERÓW WYDARZENIA 

Zachęcamy do skorzystania z gotowych pakietów konferencyjnych, ale jeżeli masz inny pomysł to chętnie przygotujemy dla 

Ciebie indywidualną propozycję. 

 

P A K I E T Y   K O N F E R E N C Y J N E  

 

Pakiet Zakres Pakietu Cena 

 

Partner Premium Wystąpienie inauguracyjne – 30 min. i/lub udział w debacie. 
1 wykłady tematyczny lub case study, 
Stoisko 15 metrów 
Sponsor Eko Forum Party 
Rollupy na sali wykładowej 
Torby na materiały konferencyjne.   

Udostępnienie na nośnikach cyfrowych oryginalnych zdjęć oraz 
zarejestrowanej,  wyjściowej relacji  filmowej do samodzielnej obróbki. 
Udział 4 osób z firmy + 2 spoza firmy 
 

35 000 zł 

Partner Złoty 1 wykład tematyczny / case study, 
Stoisko 10 metrów, 
Rollupy – na sali wykładowej. 
sponsor Eko Forum Party.  

Udostępnienie na nośnikach cyfrowych oryginalnych zdjęć oraz 
zarejestrowanej,  wyjściowej relacji  filmowej do samodzielnej obróbki 
Udział 4 osób z firmy + 2 spoza firmy 
 

25 000 zł 

Partner Srebrny 
 

1 wykład tematyczny 
/ case study, do 30 min 
Stoisko 10 metrów. Udział 3 0sób z firmy + 2 spoza firmy 
 

15 000 zł 

wwWystawca Stoisko 6 metrów lub wykład do 20 min 
Udział 2 osób z firmy 

 

6 500 zł 

 
 
 
 
 



 

 

3. Partner zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Regulaminu 
Rejestracyjnego Udziału w Konferencji. 
 
4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie Regulaminu Rejestracyjnego Uczestnictwa w Konferencji zgodnie z 
warunkami określonymi w punkcie II. 2 oraz  wpłacenie pełnej kwoty za zakup Pakietu Konferencyjnego na konto 
PKO Bank Polski BP 53 1020 5242 0000 2902 0411 5846, przelewem bankowym w terminie 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia. Zgłoszenia należy najpóźniej dokonać do dnia 15 kwietnia 2020r. 
 
5. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Regulaminu Rejestracyjnego 
Uczestnictwa w Konferencji błędnych danych firmowych lub osobowych przez Partnera. 
 
7. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Partnerowi przysługuje prawo 
zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze  
z tego tytułu. 
 
8. Przesłanie Regulaminu Rejestracyjnego Uczestnictwa w Konferencji  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach 
konkretnej Konferencji oraz na przesłanie Partnerowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej 
bądź marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania 
Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@spacerowa7.pl niezwłocznie po 
przesłaniu Regulaminu Rejestracji Uczestnictwa w Konferencji . 
 
9. Po Przesłanie Regulaminu Rejestracyjnego Uczestnictwa w Konferencji przez Partnera, Organizator wysyła 
informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału w Konferencji w ciągu 2 dni roboczych . 
 
10. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów  
w wysokości 80% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 20 dni  przed 
wyznaczoną datą Wydarzenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 10 dni przed datą Konferencji 
Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty. W przypadku zgłoszenia 
rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje. Zgłoszenia 
rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro@spacerowa7.pl. Wykreślenie z listy uczestników 
następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora. 
 
11. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa  
w przypadku wyczerpania miejsc na Konferencję. 
 
12. Partnerzy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty 
powrotu, a także ewentualnego noclegu. 
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu Konferencji .  
 
 
 
III. Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność  
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji. 
 
2. Przedstawiciele Partnera są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 
 
3. Partner  ponosi odpowiedzialność finansową za inne usługi wykorzystane przez swoich przedstawicieli  
w obiekcie Konferencyjny, które nie są wymienione w Szczegółowym Programie Konferencji.  

mailto:biuro@spacerowa7.pl


 

 

 
4. Partner  ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia dokonane przez swoich przedstawicieli  
w obiekcie Konferencyjnym. 
 
5. Partner  ma obowiązek spakowania oraz wyniesienia wszystkich materiałów i przedmiotów, wniesionych na 
teren obiektu Konferencji do 2 godzin od zakończenia Konferencji. Czynności tych, Partner dokona we własnym 
zakresie, a zapewnienie środków niezbędnych do zabezpieczenia materiałów, takich jak karton, folia, taśma 
klejąca, leży również po jego stronie. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku, Organizator  zastrzega 
sobie prawo do możliwości naliczenia opłat za magazynowanie materiałów i/lub przedmiotów pozostawionych 
przez Partner, w wysokości 1000 PLN brutto/ godzinę. Opłata nie zostanie naliczona o ile zostały dokonane inne 
ustalenia i są one udokumentowane w formie pisemnej.  
 
IV. Inne kwestie 
 
1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora. Partner wyraża zgodę na publikację 
wizerunku swoich przedstawicieli zarejestrowanego podczas Konferencji. 
 
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 
1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych 
osobowych Partnerów  innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Partnerów są traktowane 
jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Partnerem a Organizatorem 
Konferencji, z zastrzeżeniem zapisu zawartego w punkt 8 rozdział II niniejszego Regulaminu. Konferencja ma 
charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku  
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504)  
 
3. Dane osobowe i firmowe Uczestników i Partnerów przechowywane są przez Fundację Spacerowa7 w zakresie 
niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub 
usługi. 
 
4. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami 
służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz 
informacje związane ze szczegółami płatności zebrane są w celu przeprowadzenia transakcji handlowych.  
 
5. Wszelkie reklamacje Uczestników  i Partnerów Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą 
mailową na adres email:biuro@spacerowa7.pl 
 
6. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
Konferencji. 
 
7. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 
 
8. Wybrany Pakiet Konferencyjny oraz dane firmy i przedstawicieli Partnera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Pakiet Konferencyjny 

Pakiet Zakres Pakietu Cena 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Dane rejestracyjne 

Dane firmy Dane przedstawicieli firmy  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
9. Niniejszy Regulamin Rejestracji Udziału w Konferencji wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Partnera  

i przesłania na adres email: biuro@spacerowa7.pl. 
 
10. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

   

 

Data ………………………………….    Podpis Partnera/Uczestnika 
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