Regulamin dla Uczestników XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
§ 1. Postanowienia ogólne
1. XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, zwany w dalszej części Regulaminu Zjazdem,
odbędzie się w dniach 18-20.09.2019 r. w Lublinie, na terenach Lubelskiego Centrum
Konferencyjnego (ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin), Centrum Spotkania Kultur (Plac Teatralny 1, 20-029
Lublin) oraz Arenie Lublin (ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin).
2. Organizatorem Merytorycznym Konferencji, odpowiedzialnym za program Zjazdu, jest Polskie
Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31,00-272 Warszawa,
KRS 0000100740, REGON 000807671, NIP 525-15-53-779.
3. Organizatorem Technicznym Zjazdu, odpowiedzialnym za rejestrację i obsługę uczestników
Konferencji, są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, KRS 0000202703, REGON 004870933, NIP 777-00-00-488.
4. Uczestnikami Zjazdu mogą być pracownicy naukowi wyższych uczelni i innych instytucji
naukowych, doktoranci, nauczyciele szkół średnich i podstawowych, studenci i uczniowie oraz inne
osoby związane zawodowo z tematyką Zjazdu oraz przedstawiciele podmiotów działających w
branżach powiązanych z tematyką Zjazdu.
5. W ramach Zjazdu odbędą się panele dyskusyjne, problemowe sekcje naukowe i wydarzenia
edukacyjne.
6. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Zjeździe.
7. Oficjalny serwis internetowy Zjazdu znajduje się pod adresem: http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/
§ 2. Uczestnictwo w Konferencji
1. Udział w Zjeździe jest odpłatny. Opłaty za uczestnictwo w Zjeździe są zróżnicowane w zależności
od terminu dokonania opłaty i określone dalej, w §3. Regulaminu.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe (w panelach dyskusyjnych, problemowych sekcjach naukowych
i wydarzeniach edukacyjnych) należy dokonać on-line, poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego na stronie internetowej Zjazdu (http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/) do dnia 17.09.2019 r., a
po tym terminie, jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, zgłoszenia uczestnictwa można dokonać w dniach
trwania Konferencji, osobiście, w recepcji Konferencji prowadzonej przez Organizatora Technicznego
Zjazdu na terenie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.
3. Opłatę za uczestnictwo w Zjeździe, której dokonanie jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia
uczestnictwa w Zjeździe, należy uregulować:
a) w przypadku zgłoszenia on-line – do 17.09.2019 r., w formie przelewu na rachunek
bankowy Organizatora Technicznego Zjazdu wskazany w procesie rejestracji on-line;
b) w dniach trwania Konferencji - osobiście w recepcji Konferencji prowadzonej przez
Organizatora Technicznego na terenie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego – gotówką lub
kartą płatniczą.
4. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu,
5. Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa, pod warunkiem otrzymania stosownej opłaty, zostanie
potwierdzone wysłaniem informacji on-line. Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi datę
zawarcia umowy z uczestnikiem Zjazdu.
6. Na życzenie Uczestnika Zjazdu zostanie wystawiona (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
faktura tytułem potwierdzenia otrzymania opłaty za uczestnictwo w Zjeździe,
7. Brak uregulowania opłaty za uczestnictwo w Zjeździe upoważnia do nieprzyjęcia zgłoszenia
uczestnictwa.
8. Obsługę przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa i opłat za udział w Zjeździe oraz potwierdzania
przyjęcia zgłoszeń uczestnictwa i fakturowania tych opłat prowadzi Organizator Techniczny Zjazdu u
imieniu Organizatora Merytorycznego Zjazdu.
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9. Koszty podróży, przejazdów i pobytu Uczestnik Zjazdu pokrywa we własnym zakresie. Uczestnik
może skorzystać z oferty zakwaterowania, o której mowa dalej w § 4 ust.2 Regulaminu.
§ 3. Opłaty za uczestnictwo w Zjeździe
1. Opłaty powinny być dokonane wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, gdyż stanowią warunek przyjęcia
zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe.
2. Opłaty za uczestnictwo w Zjeździe:
Opłata jednostkowa * w PLN
Udział trzydniowy 18-20.09.2019

Zgłoszenie
uczestnictwa
w terminie do
30.06.2019 r.

Członkowie Polskiego
Towarzystwa
Historycznego

150,00

Studenci i doktoranci
(ważna legitymacja)

100,00

Doktoranci uczestnicy sesji
posterowej
Nauczyciele
akademiccy /
Nauczyciele
Pozostali uczestnicy

200,00

Zgłoszenie
uczestnictwa po
terminie,
tj. po 30.06.2019 r.

200,00
300,00

Członkowie
Polskiego
Towarzystwa
Historycznego
Studenci i
doktoranci (ważna
legitymacja)
Doktoranci uczestnicy sesji
posterowej
Nauczyciele
akademiccy/
Nauczyciele
Pozostali
uczestnicy

250,00

160,00

300,00

300,00
460,00

Udział jednodniowy
Udział jednodniowy
(nie obejmuje
50,00
bezpłatnego biletu na
Arenę Lublin)
Udział jednodniowy
- uczniowie szkół
20,00
średnich pod opieką
(opłata od
nauczyciela
osoby)
(max. 10 uczniów)
*Cena jednostkowa brutto uwzględnia podatek VAT.

Udział jednodniowy
(nie obejmuje
bezpłatnego biletu
na Arenę Lublin)
Udział jednodniowy
- uczniowie szkół
średnich pod
opieką nauczyciela
(max. 10 uczniów)

50,00

20,00
(opłata od
osoby)

3. Opłata za trzydniowe uczestnictwo w Zjeździe obejmuje:
a) spersonalizowany „identyfikator XX PZHP” umożliwiający otwarty dostęp do wszystkich paneli
dyskusyjnych, problemowych sekcji naukowych oraz wydarzeń edukacyjnych: w tym także
bezpłatnego korzystania z oferty serwowanej podczas „przerw kawowych” w trakcie obrad Zjazdu;
b) informacje odnośnie programu XX PZHP, wraz z torbą zawierającą zestaw materiałów i gadżetów
zjazdowych;
c) Bezpłatne jednorazowe wejście na biletowane imprezy towarzyszących XX PZHP, w tym
uczestnictwo w specjalnie przygotowanym na zamknięcie XX PZHP spektaklu Rekonstrukcji
Historycznych, który odbędzie w 20 września 2019 r. o godz. 20:00 na Arenie Lublin.
4. W opłacie za uczestnictwo w Zjeździe, o której mowa w ust.2, jest wkalkulowany koszt
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz NNW w miejscu Zjazdu, na czas jego trwania.
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§ 4. Usługi dodatkowe
1. Uczestnik Zjazdu zainteresowany dodatkowym biletem wstępu na przygotowany na zamknięcie XX
PZHP Spektakl Rekonstrukcji Historycznych dla osoby towarzyszącej, może go zakupić on-line przy
okazji dokonywania zgłoszenia, o którym mowa § 2 ust. Cena jednostkowa biletu wynosi 30,00 PLN.
Bilet zapewnia miejsce w sektorze przeznaczonym dla Uczestników Konferencji. Spektakl
Rekonstrukcji Historycznych odbędzie się w 20 września 2019 r. o godz. 20:00 na Arenie Lublin.
2. Uczestnik Konferencji zainteresowany ofertą zakwaterowania w akademikach Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, może złożyć zamówienie rezerwacji przy okazji dokonywania
zgłoszenia on-line, o którym mowa §2 ust.
§ 5. Rezygnacja z udziału w Zjeździe
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Zjazdu. Rezygnacja Uczestnika Zjazdu powinna
być dokonana w formie pisemnej na adres Organizatora Technicznego Zjazdu (ul. Głogowska 14, 60734 Poznań).
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zjeździe, dokonana opłata za uczestnictwo nie
podlega zwrotowi.
§ 6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Zjazdu wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nie później niż 14 dni od dnia
zakończenia Zjazdu, na adres do korespondencji Organizatora Technicznego: Międzynarodowe Targi
Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań. Po tym terminie reklamacje nie
będą rozpatrywane.
3. W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora
Merytorycznego i/lub Organizatora Technicznego, wpłacone przez Uczestników opłaty zostaną
niezwłocznie zwrócone.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
1.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest koniecznym warunkiem przyjęcia
zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe. Niepodanie wymaganych danych skutkuje nie zawarciem umowy
przez Organizatora (brak potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia).
2.
Dane osobowe Uczestników Konferencji, zebrane w procesie rejestracji, będą przetwarzane w
celach zawarcia umowy uczestnictwa w Konferencji, realizacji usług związanych z uczestnictwem w
Konferencji, wystawienia faktury, ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także marketingu
bezpośredniego Organizatora Merytorycznego Zjazdu i Organizatora Technicznego Zjazdu.
3.
Dane osobowe Uczestników Zjazdu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016,
p. 1–88, RODO), ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
1000., UODO), innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4.
Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w
celu i zakresie związanymi z organizacją Zjazdu. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Zjeździe
oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia i opłaty za uczestnictwo stanowi zawarcie umowy). MTP
mogą również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń pozostających w związku z organizowanym Zjazdem, co stanowi jego prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez
wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
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5.
Administratorem danych osobowych Uczestników Zjazdu jest Organizator Merytoryczny tj.
Polskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31,00-272
Warszawa, KRS 0000100740, REGON 000807671, NIP 525-15-53-779, który powierzył
przetwarzanie.
6.
Procesorem danych osobowych Uczestników Zjazdu, na mocy umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Merytorycznego jest Organizator Techniczny, tj.
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734
Poznań, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał
zakładowy – 42.310.200,00 PLN.
7.
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej, z wyjątkiem, o którym mowa w poniższym ust. 8.
8.
Administrator (Organizator Merytoryczny) lub Procesor (działający w imieniu Administratora
Organizator Techniczny) będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany
Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r.
przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UEUSA (dalej zwanej „Decyzją”), o ile Uczestnik
wyrazi zgodę na publikację wizerunku na portalu społecznościowym YouTube lub Facebook. Decyzja
stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które
przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym
zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które
dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. YouTube LLC (formalnie wpis
dokonała spółka Google LLC – spółka matka wobec YouTube LLC, przy czym wpis obejmuje także
YouTube LLC) oraz Facebook, Inc są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały
samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem:
www.privacyshield.gov. Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych
zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod
adresem: www.privacyshield.gov
9.
Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
10.
Jeżeli Uczestnik wyraził zgody, o których mowa w powyższym ust. 8, dane osobowe będą
przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/celów, na które wyrażono zgodę, do
momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art.
6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane
dotyczą). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11.
Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, o której mowa w powyższym ust. 8. Uczestnik w
granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych
osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie
uzasadnionego interesu. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez
pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
12.
Uczestnikom Zjazdu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
§ 8. Postanowienia porządkowe
1. W miejscach wydarzenia obowiązują zakazy:
a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych
substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe,
uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
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d) wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek, itp.
e) palenia wyrobów tytoniowych w budynkach Zjazdu i innych obiektach, z wyjątkiem miejsc
wydzielonych i specjalnie oznaczonych (kabiny dla palaczy).
2. Uczestnikom Zjazdu zaleca się ubezpieczenie mienia ruchomego wnoszonego na teren będący
miejscem Zjazdu, na czas trwania Zjazdu, a także stosowne zabezpieczenie tego mienia przed
ewentualną utratą lub inną szkodą w miejscu Zjazdu.
3. Organizator Merytoryczny i Organizator Techniczny nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione lub zagubione przez Uczestników w miejscu Zjazdu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie,
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na
wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Zjeździe w celach informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych związanych ze Zjazdem lub działalnością MTP na następujących polach
eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach
społecznościowych,
- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem Konferencji a Organizatorem
Merytorycznym i/lub Organizatorem Technicznym, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby danego Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.04.2019 r. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/ a także w siedzibach Organizatora Merytorycznego i
Organizatora Technicznego
4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Zjazdu. Ewentualne zmiany postanowień
Regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/ O zmianach
Uczestnicy Zjazdu zostaną powiadomieni również przez Organizatora Technicznego, który wyśle
stosowną informację na adresy e-mail Uczestników wskazane w zgłoszeniach uczestnictwa.
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