
 

           

 

Regulamin XII Konferencji LEAN CAMP  

Chorzów 25-26 października 2017 

1. XII Konferencja Lean Camp zwana dalej „Konferencją” odbędzie się 25-26.10.2017, a jej 
Organizatorem jest Instytut Doskonalenia Produkcji (IDP) S.C. ul. Dzierżona 24, 44-122 Gliwice, 
NIP: 6312654602, REGON: 243671370, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

2. Szczegóły organizacyjne (w tym informacje o programie, lokalizacji, prelegentach, partnerach, 

kosztach uczestnictwa etc.)  dotyczące Konferencji znajdują na stronie:  

 

http://instytutdp.com/xii-konferencja-lean-camp          

 

3. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa w Konferencji 

decyduje kolejność zgłoszeń, liczba zgłoszeń pracowników jednej firmy oraz inne czynniki ważne 

pod kątem udostępnienia specjalistycznej wiedzy z zakresu Lean szerokiemu gronu odbiorców. 

 

4. Udział  w XII Konferencji Lean Camp składa się z: 

 

• bezpłatnych prelekcji,  

• Płatnych warsztatów, gry i wycieczek.  

 

5. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji poprzez odpowiedni formularz na stronie internetowej 

Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

6. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz 

koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu. 

 

7. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest poprawne oraz zgodne ze stanem rzeczywistym 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a także otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w 

Konferencji wysłanego przez Organizatora drogą mailową. W przypadku studentów, dodatkowym 

warunkiem jest otrzymanie wiadomości od Organizatora z potwierdzeniem, czy pula miejsc dla 

studentów nie została wyczerpana.  

 

8. W przypadku osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa, a nie będą mogły wziąć udziału w 

wydarzeniu prosimy o zgłoszenie rezygnacji w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres 

konferencja@instytutdp.com (tytuł wiadomości: Rezygnacja z udziału w XII Konferencji Lean Camp 

– Imię i Nazwisko). 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w przypadku wystąpienia przyczyn 

niezależnych od Organizatora (np. niewystarczająca liczba zgłoszonych osób) . 
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10. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wewnętrznych, zasad 

bezpieczeństwa BHP i p.poż. i innych zasad panujących w obiekcie, w którym organizowana jest 

Konferencja. 

 

11. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w 

materiałach pokonferencyjnych (zdjęcia, filmy). 

 

12. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konferencji jest Organizator. 

Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Konferencji przysługuje prawo do kontroli przetwarzania 

danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej 

nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub 

stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla 

którego zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się  zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 

z późniejszymi zmianami). 


