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1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin rejestracji, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rejestracji na XI Ogólnopolską 

konferencję: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa. POLA WOLNOŚCI. 

1.2. Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć jako: 

a) Konferencja: XI Ogólnopolska Konferencja: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX i 

XXI wieku. POLA WOLNOŚCI 

b)Organizator: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ul. Legionów 11, 32-600 

Oświęcim oraz Oświęcimski Instytut Praw Człowieka/ Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu 

c) MDSM:  Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 

d) data konferencji: 9-11 października 2020 r. 

1.3. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy: stacjonarnie oraz online, za pośrednictwem 

platformy ZOOM 

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji i obowiązują wszystkich 

Zarejestrowanych Uczestników. 

2. ZASADY UCZESTNICTWA 

2.1 Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na 

adres: alicja.bartus@mdsm.pl 

2.2. Rejestrując się na konferencję  uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział  

w konferencji oznacza potencjalne przebywanie uczestnika wśród znacznej ilość osób, co  

w konsekwencji stwarza możliwość rozprzestrzeniania się i narażenia uczestnika na zarażenie,  

w szczególności drobnoustrojami, bakteriami czy wirusami, w tym wywołującymi choroby.  

W związku z tym zarejestrowany uczestnik biorąc udział w konferencji akceptuje powyższe ryzyko.  

W związku z powyższym ryzykiem organizator konferencji zapewni uczestnikom w trakcie konferencji 

środki bezpieczeństwa wskazane przed adekwatne służby oraz obecność lekarzy. 

2.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Forum bez podania przyczyny. 

 

3. ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII 

3.1. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 20 marca br. stanem 

epidemii w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2 uczestnik konferencji jest zobowiązany do 

stosowania w trakcie konferencji przepisów i wytycznych odpowiednich służb w szczególności: 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

mailto:alicja.bartus@mdsm.pl


w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066), 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 491), wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

3.2. Rejestrując się na konferencję zarejestrowany uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje 

fakt, że udział w konferencji oznacza potencjalne przebywanie zarejestrowanego uczestnika wśród 

znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość rozprzestrzeniania się i narażenia 

zarejestrowanego uczestnika na zarażenie, w szczególności wirusami również tymi wywołującymi 

choroby – w tym wirusem SARS-CoV-2, drobnoustrojami czy bakteriami. W związku z tym 

zarejestrowany uczestnik biorąc udział w konferencji akceptuje powyższe ryzyko. W związku z 

powyższym ryzykiem organizator zapewni zarejestrowanym uczestnikom w trakcie konferencji środki 

bezpieczeństwa wskazane przed adekwatne służby. 

3.3. Rejestrując się na konferencję uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych 

wskazanych w formularzu rejestracyjnym odpowiednim służbom w szczególności służbom 

sanitarnym. Zgoda jest dobrowolna jednak niezbędna do wzięcia udziału w konferencji. 

Zarejestrowany uczestnik przyjmuje również do wiadomości, że może być poddany pomiarowi 

temperatury i weryfikacji stanu zdrowia.  

3.4. Zarejestrowany uczestnik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z niżej wskazaną 

procedurą.  

a) W przypadku wystąpienia u zarejestrowanego uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych 

m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem: przed wejściem na teren 

MDSM,  uczestnik powinien nie wstępować na teren MDSM, tj. powinien pozostać w swoim domu, 

powinien postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa 

Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 

999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.  

b) W przypadku wystąpienia u zarejestrowanego uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych 

m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem: w trakcie trwania konferencji 

tj. w trakcie, gdy zarejestrowany uczestnik będzie przebywać na terenie MDSM powinien 

niezwłocznie  poinformować lekarzy i sanepid o zaobserwowanych objawach, następnie postępować 

zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. 

 c) Na terenie MDSM zarejestrowany uczestnik jest zobowiązany do stosowania przez cały czas 

trwania konferencji, środków ochrony osobistej - maseczek lub przyłbic 

d) Przed wejściem na teren MDSM wszystkich Zarejestrowanych Uczestników obowiązuje 

dezynfekcja dłoni wodą z mydłem lub środkami na bazie alkoholu (min. 60 %) zgodnie z 

wywieszonymi instrukcjami. Zwraca się szczególną uwagę, że obowiązek dezynfekcji dłoni wodą  

z mydłem lub środkami dezynfekującymi, o których mowa powyżej obowiązuje również w trakcie 

konferencji w szczególności, lecz niewyłącznie w sytuacjach: przed i po spożywaniu posiłków,  

przed i po powrocie z toalety. 

e) Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak 

najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu 



 i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej 

zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.  

f) Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości od drugiej osoby, w szczególności od osoby, 

która kaszle, kicha i ma gorączkę.  

g) Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 

zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może 

spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.  

3.5. Wykaz numerów telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, 

pod którymi można uzyskać informacje dot. koronawirusa w godzinach 7:25 do 15.00 (od 

poniedziałku do piątku), telefon alarmowy 604 197 624 czynny w dni robocze w godzinach od 15.00 

do 7.25, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy całą dobę, tylko i wyłącznie w sytuacjach 

wymagających niezwłocznej interwencji, w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, w obszarze 

realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. INFORMACJE DODATKOWE 

4.1. W obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe konferencji zabronione jest 
rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody organizatora.  

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie 
wydarzeń programowych konferencji.  

4.3. Zarejestrowany uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje 
wypowiedzi i prezentacje przedstawiane podczas konferencji.  

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników konferencji, które 
mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas konferencji.  

4.5. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów 
przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym odbywa się konferencja, jak 
również instrukcji oraz poleceń organizacyjnotechnicznych przedstawicieli Organizatora. 

4.6. Rejestracja na konferencję oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne, nieodpłatne, 
wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów video ze swoim wizerunkiem 
(wykonanych w trakcie uczestnictwa w konferencji) bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie 
wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium na czas nieokreślony.  

4.7. Rejestracja na konferencję oznacza, iż uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie przekazanych 
 w procesie rejestracji danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, firma, notka biograficzna,  
w Liście uczestników konferencji  

5. UCZESTNICTWO W KONFERENCJI ONLINE 

5.1. Uczestnicy, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konferencji online, otrzymają linka aktywacyjnego 
na podanego w zgłoszeniu maila. 

 



6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Organizator ustala program konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, 
w którym odbywa się konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności 
wystąpień i zmiany prelegentów.  

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez uczestnika  
w konferencji z powodów niezależnych od Organizatora. 

6.3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu 
a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między 
uczestnikiem a organizatorem 

6.4. Dane osobowe uczestników, w związku z rejestracją na konferencję są przetwarzane zgodnie  
z przepisami obowiązującego prawa. Odpowiednie klauzule informacyjne znajdują się przy 
formularzach rejestracyjnych. 

 

 

 

  

 

 


