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Regulamin uczestnictwa w Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej 
„Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse” 

organizowanej w ramach realizacji projektu (O)twórzMY wspólny świat! 
w dniu 03 listopada 2016 r.  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest przeznaczony dla Uczestników Wojewódzkiej Konferencji 

Metodycznej „Integracja niepełnosprawnych – możliwości i szanse” organizowanej w ramach 

projektu (O)twórzMY wspólny świat!, która odbędzie się w dniach 03.11.2016 r. w Ośrodku 

KORMORAN, ul. Daszyńskiego 57, 69-200 Sulęcin i określa zasady uczestnictwa 

w wydarzeniu. 
 

2. Przez następujące określenia użyte w Regulaminie rozumie się: 

a) Organizator – Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie 

oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie 

b) Konferencja – jednodniowe spotkanie 03.11.2016 r. odbywające się w godzinach 08.30-15.40 

c) Uczestnik – osoba biorąca udział w Konferencji, zarejestrowana przez formularz 

zgłoszeniowy, drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście. 
 

3. Program Konferencji: 

08.30–09.00   Rejestracja uczestników 

09.00–09.10   Otwarcie Konferencji 

09.15–10.30  „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w kontekście ich  potrzeb  osobistych i społecznych - refleksje nie tylko 

o kształceniu” – Barbara Basińska 

10.30–12.00 „Wspomaganie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia ról 

społecznych” – Małgorzata Kwiatkowska 

12.00–12.30    Przerwa kawowa 

12.30–14.00  „... od momentu diagnozy.” System wsparcia Osób z autyzmem na podstawie 

doświadczeń DALEJ RAZEM – Sebastian Cycuła 

14.00–15.30 „Być Na Tak”. Koncepcja wielopoziomowego wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną realizowana przez Stowarzyszenie Na Tak. 

– Elżbieta Ślusarska 

15.30–15.40  Zakończenie Konferencji 
 

4. Prelegenci prowadzący wykłady: 

4.1. Barbara Basińska – Pedagog specjalny. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Konsultant ds. kształcenia specjalnego WOM Gorzów Wlkp. Coach. Mediator. 

4.2. Sebastian Cycuła – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem. 

Politolog. Ukończył studia podyplomowe: ekonomia społeczna na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent kursu Prawa i Wolności Człowieka 

organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Nauczyciel akademicki 

na Uniwersytecie Wrocławskim. W Dalej Razem stwarza terapeutom warunki do 

przywracania światu Osób z autyzmem. 

4.3. Małgorzata Kwiatkowska – Magister pedagogiki specjalnej (UAM w Poznaniu), 

specjalista w zakresie zajęć korekcyjno-wyrównawczych (WODN w Pile), 

socjoterapeutka (studium podyplomowe, ODN w Legnicy), organizator pomocy 
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społecznej (Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach). W latach 1990-

2007 - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Od roku 2017 właścicielka 

firmy szkoleniowej WIEM-ROZUMIEM Szkolenia Porady Konsultacje Małgorzata 

Kwiatkowska.  

4.4. Elżbieta Ślusarska – Z wykształcenia pedagog. Od 10 lat pracuje w Stowarzyszeniu Na 

Tak - organizacji pozarządowej, której misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych 

na każdym etapie życia. Prowadzi, jako dyrektor Społeczną Szkołę Podstawową 

i Gimnazjum „Zakątek” w Poznaniu dla dzieci z wieloraką, sprzężoną 

niepełnosprawnością.  
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Programie wydarzenia 

i Regulaminie oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych 

informacji. Zamiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej. 

Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
 

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem 

i do jego akceptacji. 
 

II. Zgłoszenie udziału 

1. Zgodnie z niniejszym Regulaminem wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenie 

w formie elektronicznej, telefonicznej lub osobistej jest jednoznaczne z zawarciem umowy 

z Organizatorem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 
 

2. Uczestnik ma możliwości wysłania grupowego zgłoszenia dla kilku osób jednocześnie. 
 

3. Istnieje możliwość zastąpienia zarejestrowanego Uczestnika przez inną osobę, jednakże 

Organizator musi zostać o tym poinformowany.  
 

4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym 

wypełniania formularza rejestracyjnego. 
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu rejestracyjnego w momencie 

wyczerpania limitu miejsc. 
 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych 

danych Uczestnika do formularza rejestracyjnego. 
 

III. Płatności 

1. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.  
 

2. Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na Konferencję. 
 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich 

danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w celach 

związanych z organizacją Konferencji. 
 

2. Uczestnik otrzyma podczas konferencji materiały konferencyjne oraz poczęstunek w przerwie 

kawowej.  
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3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na zasadach 

wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 

Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926, z późn. zm.). 
 

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi poprawkami). 
 

5. Uczestnictwo w Konferencji wiąże się ze zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie 

fotograficznej, nagrań audiowizualnych oraz ich wykorzystanie przez Organizatora poprzez 

publikację i rozpowszechnianie w materiałach drukowanych, wykorzystywanie w sieci Internet, 

w tym na stronie Organizatora oraz portalach wideo i portalach społecznościowych, w celu 

promocji i dokumentacji Konferencji. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie ani 

czasowo. 
 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji w przypadku 

zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
 

 

Sulęcin, 10 września 2016 r. 

 


