Zapisy i opłaty

1. Organizatorem konwentu Namicon, zwanego dalej Konwentem jest Fundacja Przyjaźni PolskoJapońskiej NAMI zwana dalej Fundacją.
2. Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia konwentu w czasie, miejscu i w sposób opisany
w zapowiedzi konwentu na stronie http://namicon.pl/ z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia
zmian niewpływających istotnie na charakter i program konwentu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowego on-line obejmującego też akceptację niniejszego regulaminu wraz z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Fundacja informuje o przyjęciu zgłoszenia wysyłając e-mail na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym.
5. Do pełnego zgłoszenia niezbędne jest uiszczenie opłaty za konwent w wysokości ogłoszonej
w zapowiedzi konwentu.
6. W wypadku liczby zgłoszeń większej niż maksymalna liczba uczestników konwentu, o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaniem płatności, a osoby nieprzyjęte są o tym
informowane poprzez e-mail wysłany na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli osoba
nieprzyjęta dokonała wcześniej opłaty zostanie ona niezwłocznie zwrócona przez Fundację.
7. Opłata wnoszona jest na konto Fundacji: BANK BNP Paribas
60 2030 0045 1110 0000 0315 2980
Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, ul. Przelot 7, 53-153 Wrocław
8. W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko uczestnika konwentu oraz nazwa
konwentu.
9. Na życzenie wpłacającego wyrażone nie później niż do końca miesiąca, w którym dokonano
wpłaty Fundacja wystawia imienny rachunek.
10. W razie rezygnacji z uczestnictwa w konwencie w terminie do jednego miesiąca przed jego
rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty.
11. Fundacja nie zwraca należności w przypadku rezygnacji później niż jeden miesiąc przed
rozpoczęciem konwentu.
Zasady porządkowe

1. Uczestnikiem konwentu może być osoba, która skończyła 13 roku życia, legitymująca się dokumentem potwierdzającym wiek.
2. Osoby niepełnoletnie w chwili wejścia na Konwent zostawiają organizatorom zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konwencie o treści zgodnej z Formularzem dostępnym
na stronie Konwentu.
3. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko uczestnicy, wystawcy, twórcy atrakcji, organizatorzy
oraz osoby upoważnione przez Fundację.
4. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz
poleceń organizatorów wynikających z troski o bezpieczeństwo i sprawny przebieg konwentu,
co nie wyłącza obowiązków wynikających z ogólnych przepisów prawa, oraz zasad bezpieczeństwa, higieny i dodatkowych zasad przeciwdziałania epidemii.
5. Od momentu przyjazdu na teren konwentu do momentu jego zakończenia każdy z uczestników
ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Fundacja nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.
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6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.
7. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, a także ograniczenia hałasu w porze
nocnej.
8. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
uczestników, organizatorów oraz osób trzecich.
9. Uczestnikom zabrania się wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
10. Wnoszenie i spożywanie, alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione, osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym będą w trybie natychmiastowym usuwane z konwentu, a wypadku osób nieletnich zostaną powiadomieni ich rodzice.
11. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w tym papierosów elektronicznych.
12. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie konwentu.
13. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie w widocznym miejscu identyfikatora przekazanego przez Fundację w chwili wejścia na konwent przez cały czas obecności na konwencie i bezzwłocznego okazania go na każde wezwanie organizatorów lub wyznaczonej przez nich służby porządkowej.
14. Organizatorzy Konwentu są również oznaczeni odpowiednimi identyfikatorami, do tak oznaczonych organizatorów należy zgłaszać wszelkie problemy i zauważone zagrożenia porządku.
15. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu opłaty, co nie wyklucza roszczeń ze strony Fundacji z tytułu wyrządzonych
szkód.
16. Podpisanie listy uczestników jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego bezwarunkowego przestrzegania.
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej
NAMI, z siedzibą we Wrocławiu,
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu niezbędnym do rejestracji,
identyfikacji i egzekwowania zasad bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również
wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres od dokonania zapisu do konwentu
i jeden rok po nim,
5) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
6) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r.
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