Regulamin
uczestnictwa
w
spotkaniu
online:
„Spotkanie
konsultacyjne
aktualizacji
planów
zarządzania
ryzykiem
powodziowym”.
1. ORGANIZATOR
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w spotkaniu online: „Spotkanie
konsultacyjne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym” organizowanym
przez Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
2. Spotkanie online będzie transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Dostęp do
transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się na platformie Webex.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Oficjalny serwis internetowy dotyczący spotkań online znajduje się na stronie
internetowej pod adresem: www.stoppowodzi.pl
2. W ramach spotkania online odbędą się prelekcje (sesje wykładowe).
3. Organizator przewidział możliwość zadawania pytań podczas spotkania na czacie
(pytania wpisywane na czacie ogólnym). Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w formie
ustnej podczas spotkania w części na to przeznaczonej zgodnie z agendą spotkania lub
pisemnie na pytania, na które Organizator nie zdąży odpowiedzieć podczas spotkania. Te
pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie projektu www.stoppowodzi.pl
4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na spotkanie online i
obowiązują wszystkich Uczestników spotkania.
5. Wymagania techniczne niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu online:
a. urządzenie mające dostęp do sieci Internet (rekomendujemy stałe łącze),
b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies. Rekomendowana
przez Organizatora przeglądarka: Chrome (aplikacja działa również w przeglądarce Firefox
lub Edge).
6. Spotkanie online prowadzone będzie w języku polskim.
7. Spotkanie online ma charakter zamknięty. Dostęp do niego mają wyłącznie zalogowani
Uczestnicy.
8. Spotkanie online będzie nagrywane (audio-video), czat spotkania będzie zapisany.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w spotkania online jest dokonanie Rejestracji za
pośrednictwem
Formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
pod
adresem:
www.stoppowodzi.pl, a następnie przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
Organizator prześle przyjętym Uczestnikom potwierdzenia zgłoszenia.
2. Najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie do zarejestrowanych uczestników zostanie
wysłany link do spotkania on-line.
3. Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego lub
urządzenia mobilnego (na każdy adres email zostanie wysłany jeden link).

4. Uczestnik w czasie trwania spotkania powinien mieć wyłączoną kamerę oraz mikrofon.
5. Udział w spotkaniu online jest bezpłatny.
4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
2. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem
faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo
do posługiwania się nimi.
3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w spotkaniu online w sposób niezakłócający jego
przebiegu oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających
dobra osobiste innych Uczestników lub osób trzecich.
5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać
odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych
oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących
spotkania online.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej spotkania
online oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a
Organizatorem.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.stoppowodzi.pl. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany
wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej.

