Regulamin Konferencji Metodycznej Expertos ELE
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konferencji dla nauczycieli i entuzjastów języka hiszpańskiego Expertos
ELE (zwanej dalej „Konferencją”) organizowanej przez:
a. Fundację Rozwoju KUL z siedzibą w Lublinie, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;
b. Szkołę Języka Hiszpańskiego Diálogo, al. Racławickie 2, 20-028 Lublin;
Zwanych dalej „Organizatorami”.
2. W Konferencji mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, zarówno nauczyciele języka hiszpańskiego, jak
jego entuzjaści i studenci iberystyki i lingwistyki stosowanej z hiszpańskim jako jednym z języków wiodących, potrafiący
udowodnić znajomość języka hiszpańskiego minimum na poziomie B2 (dyplom ukończenia studiów kierunkowych,
certyfikat TELC B2 lub DELE B2) lub w przypadku studentów – posiadających stosowne zaświadczenie z uczelni,
potwierdzające status studenta minimum 3 roku studiów licencjackich lub minimum 1 roku studiów magisterskich).
3. W przypadku wątpliwości, co do wieku uczestnika, Organizatorzy mają prawo żądać dokumentu potwierdzającego wiek
uczestnika Konferencji.
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5. Organizatorzy zastrzegają, że w Konferencji może brać udział ograniczona liczba uczestników.
6. Uczestnictwo w Konferencji będzie możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
7. Opłata za uczestnictwo dla jednej osoby na Konferencji wynosi 140 zł przy wczesnych zapisach, których termin ustalany
jest przy każdej kolejnej edycji (informacja na stronie www) oraz 160 zł w okresie po wczesnych zapisach.
8. Organizator okresowo ogłasza zniżki dla studentów oraz określonych grup uczestników, rekrutujących się z kręgu
partnerów Organizatorów, z określoną z góry liczbą zarezerwowanych na ww. potrzeby miejsc.
9. Opłata za Konferencję uprawnia do skorzystania z Konferencji, otrzymania materiałów organizacyjnych oraz kawy i
słodyczy w przerwie kawowej, nie przewiduje opłat za imprezy towarzyszące i catering z nimi związany.
10. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji możliwa jest w terminie 15 dni przed datą uruchomienia Konferencji. Po
upływie ww. terminu opłata za uczestnictwo nie będzie zwracana.
11. Na Konferencję należy zgłosić się w dniu jej organizacji, w miejsce wskazane przez Organizatorów (informacja na
stronie www) co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć bezpośrednio do stanowiska rekrutacyjnego.
12. Na Konferencji obowiązuje zakaz jedzenia i picia, poza wyznaczonymi do tego przerwami kawowymi.
13. Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiada uczestnik lub placówka, która uczestnika deleguje na
Konferencję. Organizatorzy mają prawo żądać usunięcia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.
14. Uczestnicy biorący udział w Konferencji czynią to na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestników w trakcie Konferencji, a także w okresie dzielącym
poszczególne dni warsztatowe, w tym podczas imprez towarzyszących (koncerty, przedstawienia, wycieczki i inne), w
których uczestnicy biorą udział dobrowolnie i na własny koszt. W razie konieczności Organizatorzy zobowiązani są
jednak do wezwania pomocy, w postaci karetki pogotowia, dla uczestnika, którego uraz wymaga hospitalizacji.
15. Uczestnikom Konferencji zabrania się ich nagrywania.
16. Wstęp na Konferencję jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie
lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników Konferencji dla celów
opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach
internetowych Konferencji, jak również na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i
wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Konferencję. Uczestnikom
Konferencji nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu.
17. Regulamin Konferencji stanowi uzupełnienie Regulaminów Organizatorów i nie wyłącza stosowania ich postanowień.
18. Konferencja zostanie przeprowadzana w formie stacjonarnej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i
wymogów sanitarnych.

19. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Konferencji w formie stacjonarnej z powodu ograniczeń związanych z
rozprzestrzenianiem się COVID-19 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.
20. Zwrot opłaty konferencyjnej na konto nadawcy z powodu wymienionym w p. 19 nastąpi na podstawie potwierdzenia
otrzymania korekty faktury opłaty konferencyjnej, która zostanie wysłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

