REGULAMIN UCZESTNICTWA W SEMINARIACH
„JAK ZAKTYWIZOWAĆ UKRYTY KAPITAŁ RYNKU PRACY CZYLI MODEL REHABLITACJI KOMPLEKSOWEJ”
organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- partnera w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej
podjęcie lub powrót do pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
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§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w seminariach organizowanych przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej Organizatorem) w ramach projektu Wypracowanie
i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do
pracy realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym
Instytutem Badawczym
Seminarium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Terminy oraz miejsca organizowanych seminariów znajdują się na stronie internetowej: www.zus.pl
oraz www.pfron.org.pl
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Dla osób spoza miejscowości, w której odbywa się seminarium istnieje możliwość zwrotu kosztów
dojazdu.

§ 2 Zgłoszenia na seminarium
1. Uczestnikiem seminarium jest osoba, która otrzymała potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
www.zus.pl oraz www.pfron.org.pl
3. Dokonanie zgłoszenia na seminarium jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego
w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz
niniejszego regulaminu.
4. Ilość miejsc na seminarium jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność
zgłoszeń.
5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium
mając na względzie, m.in.: 1) liczbę uczestników z jednej organizacji, 2) dywersyfikację instytucjonalną
(tj. instytucje publiczne, pozarządowe, firmy prywatne rynku zdrowia / ubezpieczeń, etc.).
6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na jedną ze wskazanych w programie seminariów sesji
warsztatowych, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestnikowi seminarium sesji
warsztatowej mając na względzie, m.in. dywersyfikację instytucjonalną uczestników sesji
warsztatowej.
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7. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres podany w zgłoszeniu.
§ 3 Rezygnacja z seminarium
1. O rezygnacji z udziału w seminarium należy poinformować Organizatora najpóźniej w ciągu 2 dni przed
terminem rozpoczęcia seminarium. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej, e – mailem na adres
sekretariatdpir@zus.pl w temacie wpisując: rezygnacja z seminarium Gdańsk / Wrocław / Rzeszów /
Warszawa.
2. Za datę rezygnacji w seminarium uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.
3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się
następujący po nim dzień roboczy.
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§ 4 Warunki uczestnictwa
Seminarium trwa jeden dzień i realizowane jest zgodnie z przedstawionym programem. Uczestnicy
zobowiązani są do punktualnego przybycia na seminarium. Szczegóły dotyczące poszczególnych
seminariów zamieszczono na stronach internetowych: www.zus.pl oraz www.pfron.org.pl.
Uczestnik może wziąć udział w kilku seminariach realizowanych przez Organizatora.
Organizator zapewnia uczestnikom materiały na seminarium, posiłki i przerwy kawowe oraz zwrot
kosztów dojazdu zgodnie z Zasadami rozliczenia kosztów dojazdu dla uczestników seminariów.
Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności na seminarium oraz do odebrania materiałów.

§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
przez Organizatora.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronach: www.zus.pl oraz www.pfron.org.pl
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Załącznik do regulaminu:
Formularz zgłoszeniowy
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