Regulamin spotkań dyskusyjnych KAWA organizowanych przez
Gdańską Fundację Wody
1.

Uczestnik spotkania rejestrując się na spotkanie akceptuje niniejszy regulamin.

2.

Do udziału w spotkaniu niezbędne jest posiadanie komputera/telefonu (z odpowiednią przeglądarką lub
połączenie się za pomocą aplikacji ClickMeeting) z dostępem do Internetu oraz słuchawek/głośników.

3.

Ze względu na charakter dyskusyjny spotkania, prosimy uczestników o zabieranie głosu za pomocą
mikrofonu lub czatu.

4.

Spotkanie jest kształtowane przez dyskusje uczestników, pod kierunkiem moderatora. Tematyka spotkań
koncertuje się wokół tematu przewodniego podanego na stronie internetowej Kawy.

5.

Zgłoszenie na spotkanie polega na rejestracji on-line. Link do rejestracji znajduje się na stronie
internetowej dedykowanej danemu spotkaniu.

6.

Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, uczestnik otrzymuje z platformy ClickMeeteing
potwierdzenie rejestracji, z linkiem do spotkania.

7.

Imię i nazwisko podane w procesie rejestracji zostanie uwidocznione pozostałym uczestnikom podczas
spotkania. Pozostałe dane będą znane tylko Gdańskiej Fundacji Wody (GFW).

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z przyczyn technicznych lub niezależnych od
niego. Informacja zostanie niezwłocznie przekazana uczestnikom drogą mailowa lub telefoniczną.

9.

Rezygnacja – o rezygnacji prosimy powiadamiać pisząc na adres: sekretariat@gfw.pl

10. Udział w forum jest BEZPŁATNY. W przypadku rezygnacji z udziału w forum i nie powiadomienia
organizatora, GFW może obciążyć uczestnika kwotą 50 zł.
11. Spotkania z cyklu Kawa nie są rejestrowane.
12. © Uczestnik spotkania przyjmuje do wiadomości, że kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie
webinaru, jego fragmentów, wypowiedzi uczestników i ich danych bez pisemnej zgody GFW jest
zabronione.
13. Każde spotkanie dedykowane jest określonej grupie odbiorców. Organizator zastrzega sobie prawo
do odmowy udziału osobom, do których dane spotkanie nie jest kierowane. W przypadku spotkania
z ograniczoną liczbą uczestników o udzieleniu dostępu decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Dane podane w procesie rejestracji są gromadzone i przetwarzane przez Gdańską Fundację Wody zgodnie
z informacją zawartą na stronie https://www.gfw.pl/ochrona-danych-osobowych/

ul. Trakt Św. Wojciecha 293C
80-001 Gdańsk
tel./fax +48 58 305-54-30
e-mail: sekretariat@gfw.pl
www.gfw.pl

NIP: 583-10-18-554
REGON: 190869615
KRS 0000021610
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Konto: Santander Consumer Bank SA
nr PL 19 1090 1098 0000 0000 0901 6353

