
Regulamin konferencji
“Projektowanie rozwiązań dla edukacji,
czyli design thinking po polsku” 2022

W tym regulaminie podsumowuję warunki uczestnictwa w konferencji “Projektowanie rozwiązań dla
edukacji, czyli design thinking po polsku” 2022 (dalej Konferencja).

1. organizator i forma

Organizatorem Konferencji jest Ewa Tomczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 4 people
Ewa Tomczak, która jest właścicielem marki Design Thinking w Szkole.

Konferencja odbywa się w formie serii webinarów online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.

Program Konferencji wraz z opisami poszczególnych webinarów i prelegentów dostępny jest na stronie
internetowej https://DTwSzkole.pl/konferencja-dla-edukacji-2022

Każdy webinar będzie przeprowadzony na osobnym linku. Linki będą rozsyłane do zarejestrowanych
uczestników co najmniej jeden dzień przez danym webinarem.

Zarejestrowani dostaną również zaproszenie do bezpłatnej grupy na Facebooku dla uczestników
Konferencji do dyskusji i wzajemnej inspiracji.

2. rejestracja

Uczestnictwo w webinarach organizowanych w czasie trwania Konferencji jest bezpłatne.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest rejestracja poprzez formularz oraz wyrażenie zgody na
dołączenie do newlettera kreatywnych nauczycieli prowadzonego przez Organizatora.

Formularz rejestracyjny przyjmuje zgłoszenia do 15. sierpnia 2022 roku, g. 15:15.

Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie mailem automatycznej wiadomości zwrotnej po wypełnieniu
formularza.

Link do formularza rejestracyjnego dostępny jest na stronie internetowej
https://DTwSzkole.pl/konferencja-dla-edukacji-2022
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3. dostęp do materiałów

Pewnie to oczywiste, ale dla pewności zaznaczam, że rejestracja umożliwia indywidualny dostęp do
webinarów na żywo i materiałów z konferencji na warunkach określonych tym regulaminem.

Nie masz zgody na nagrywanie webinarów, pobieranie nagrań czy innych materiałów, ani na
udostępnianie ich innym osobom. Dotyczy to zarówno treści bezpłatnych, jak i płatnych.

Jeśli chcesz by Twoi współpracownicy czy znajomi również uczestniczyli w Konferencji, wyślij im link do
strony https://DTwSzkole.pl/konferencja-dla-edukacji-2022, a jeśli potrzebujesz gupowego dostępu do
płatnych materiałów, skontaktuj się bezpośrednio ze mna - biuro@DTwSzkole.pl

4. zaświadczenia

Jeśli będziesz uczestniczyć na żywo w spotkaniu, możesz zamówić zaświadczenie o obecności.
Zaświadczenia będą przyotowywane w formie elektronicznej, gotowej do wydruku.

Opłata administracyjna za czynności związane z przygotowaniem zaświadczenia wynosi 10 zł.

Jeżeli zamówisz zaświadczenie z więcej niż jednego spotkania, obecność zostanie potwierdzona
zbiorczo na jednym dokumencie.

Zaświadczenie zamówisz na końcu webinaru poprzez wpłatę opłaty administracyjnej z dedykowanego
linku do płatności. Link do płatności będzie aktywny przez 30 minut po zakończeniu webinaru.

Zamawiając zaświadcznie, użyj adresu mailowego, który podałaś_eś w formularzu rejestracyjnym.

Jeśli chcesz przelać opłatę administracyjną przelewem tradycyjnym zamiast korzystać z linku do
płatności, możesz to zrobić maksymalnie w ciągu miesiąca od zakończenia Konferencji. Wyślij mi wtedy
maila na biuro@DTwSzkole.pl z informacją z którego webinaru zamawiasz zaświadczenie.

W ramach przygotowania zaświadczenia będę weryfikować obecność na Konferencji.

Warunkiem koniecznym pozytywnej weryfikacji obecności jest dołączenie do webinaru maksymalnie 15
minut od godziny rozpoczęcia określonej w programie oraz obecność do końca spotkania, czyli do
momentu zamawiania zaświadczeń.

Jeśli weryfikacja obecności na webinarze, z którego zamawiałaś_eś zaświadczenie, będzie negatywna:
- W pierwszej kolejności zweryfikuję Twoją obecność na pozostałych webinarach i jeśli spełnisz

warunek obecności na którymś z nich, otrzymasz zaświadczenie dotyczące obecności na tym
webinarze, na którym byłaś_eś

- Jeśli na żadnym z webinarów nie spełniasz warunku koniecznego, nie otrzymasz
zaświadczenia. Nie otrzymasz również zwrotu opłaty administracyjnej.
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Zaświadczenia zamówione przez link do płatności będą wystawiane i rozsyłane mailem w ciągu
tygodnia po zakończeniu Konferencji.

Zaświadczenia zamówione przelewem tradycyjnym będą wystawione w ciągu tygodnia po otrzymaniu
wpłaty lub maila ze wskazaniem webinaru do weryfikacji obecności - w zależności od tego, co nastąpi
później.

5. nagrania

Planuję nagrywać webinary konferencyjne i za zgodą prelegentów udostępniać je w dalszym czasie.

Zarejestrowani na Konfernecję otrzymają bezpłatny dostęp do nagrań do 31 sierpnia 2022 roku.

Po tym okresie będzie możliwy zakup dostępu do nagrań.

6. pozostałe

Regulamin aktualny na dzień 11 lipca 2022 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie
www.DTwSzkole.pl
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