
Regulamin uczestnictwa w XV Ogólnopolskim Forum TNBSP 

1. Organizatorem XV Ogólnopolskiego Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich jest TNBSP Oddział w Krakowie zwany dalej organizatorem. 

2. Współorganizatorem XV Ogólnopolskiego Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskich jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie. 

3. Forum odbędzie się w dniach 30-31 maja 2015 r. 

4. Miejsce Forum: 

Uniwersytet Pedagogiczny 

ul. Podchorążych 2  

30-084 Kraków 

5. Warunkiem udziału w Forum jest wypełnienie na stronie internetowej organizatora: 

www.tnbsp.malopolska.pl formularza zgłoszeniowego. 

6. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia10 lutego do dnia 24 kwietnia 2015 r. Po upływie tego 

terminu uczestnictwo w Forum możliwe będzie jedynie po uzgodnieniu z przedstawicielem 

organizatora poprzez kontakt elektroniczny, adres: XVforumtnbsp@mailplus.pl. 

7. Opłata za udział w Forum wynosi 60 zł. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały 

konferencyjne oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych. 

8. Uczestnik może wziąć udział w zwiedzaniu biblioteki klasztornej w Instytucie Teologicznym 

Misjonarzy na Stradomiu lub podziemi Rynku w Krakowie. Opłata za wybraną wycieczkę 

wynosi dodatkowo 20 zł. 

9. Uczestnicy mogą dokonać wpłaty na wyżywienie - kwota 40 zł (za 2 obiady) 

lub 20 zł (za 1 obiad).   

10. Po przesłaniu zgłoszenia na Forum, uczestnik proszony jest o dokonanie stosownej wpłaty, 

najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r., na konto: 

      TNBSP Oddział w Krakowie 

      PKO Bank Polski Oddział 2 w Krakowie, os. Kościuszkowskie 1 

      60 1020 2906 0000 1002 0341 8456 

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko uczestnika oraz dopisać: XV Forum TNBSP. 

11. Rezygnacja z uczestnictwa w Forum, przesłana do organizatora w formie elektronicznej na 

adres: XVforumtnbsp@mailplus.pl może nastąpić w terminie co najmniej 10 dni roboczych 

przed rozpoczęciem Forum, czyli najpóźniej do dnia 15 maja 2015 r. (liczy się data wpływu 

oświadczenia do organizatora).  Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, uczestnik otrzyma 

zwrot wpłaconej kwoty za wyżywienie. Jeżeli rezygnacja nie wpłynie, wpłata nie zostanie 

zwrócona uczestnikowi. Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. 

12. Potwierdzenie wpłaty, przygotowane przez organizatora, zostanie przekazane uczestnikowi 

podczas rejestracji, przed rozpoczęciem Forum. 

13. Organizator umożliwia uczestnikom Forum rezerwację noclegów w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, przy ul. Tynieckiej 6, 

w Krakowie. Rezerwacji dokonuje uczestnik drogą elektroniczną. 

 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie Forum. 
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15. Uczestnik Forum:  

- zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2002 r. nr 101 poz. 926, ze zmianami) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu, przez organizatora forum wyłącznie w celach 

organizacyjnych, 

- wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w zakresie związanym 

z udziałem w Forum, a w szczególności do umieszczania go na stronie internetowej 

organizatora. 

16. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się 

oraz akceptacją powyższego regulaminu. 

 


