UOS AGH EECSS Club
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Soft Skills Academy 9
Regulamin
1. Organizator i postanowienia wstępne
Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
1.1.
Organizator - UOS AGH EECSS Club - AGH Electrical Engineering and Computer

1.2.

1.3.
1.4.

Sciences Students' Club - lokalny komitet ogólnoeuropejskiej organizacji
studenckiej EESTEC
Wydarzenie - dziewiąta edycja darmowych warsztatów z umiejętności
miękkich Soft Skills Academy, organizowana przez UOS AGH EECSS Club,
w Krakowie
Uczestnik - osoba wybrana przez Organizatora na podstawie formularza
zgłoszeniowego do wzięcia udziału w Wydarzeniu
Prelegent - osoba prowadząca na prośbę Organizatora warsztat/wykład
w czasie Wydarzenia

2. Cel Wydarzenia
2.1.

Celem Wydarzenia jest rozpowszechnianie umiejętności miękkich wśród studentów,
by zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy.

3. Przebieg Wydarzenia
3.1.
3.2.
3.3.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-7 grudnia 2018 roku na terenie Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Wydarzenie będzie miało charakter warsztatów i/lub wykładów z tematyki
umiejętności miękkich prowadzonych przez doświadczonych prelegentów.
Szczegółowy harmonogram Wydarzenia zostanie ogłoszony nie później niż 12
listopada 2018 roku na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem
http://ssa.eestec.agh.edu.pl.

4. Warunki uczestnictwa
4.1.

Uczestnikiem Wydarzenia może zostać student studiów stacjonarnych, bądź
niestacjonarnych dowolnego stopnia, który w czasie trwania zapisów wypełni i
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

wyśle do Organizatora formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
internetowej Wydarzenia tj. http://ssa.eestec.agh.edu.pl.
Zapisy na Wydarzenie rozpoczynają się 12 listopada 2018 roku o godzinie 00:00:00, i
kończą się 18 listopada 2018 roku o godzinie 23:59:59.
Zgłaszając się na Wydarzenie jedna osoba może wysłać tylko jeden formularz
zgłoszeniowy.
W formularzu zgłoszeniowym można zgłosić się do udziału w dowolnej liczbie
warsztatów/wykładów.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach
związanych z przebiegiem Wydarzenia i wybraniem Uczestników.
Formularze zgłoszeniowe oceniane są przez Organizatora, bądź w wyjątkowych
przypadkach, za zgodą Organizatora przez Prelegenta.
Organizator zobowiązuje się w okresie do tygodnia czasu po zakończeniu zapisów na
Wydarzenie poinformować Uczestników o zakwalifikowaniu się na Wydarzenie.
Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu
za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o ewentualnej
rezygnacji z wzięcia udziału w Wydarzeniu.
Zgłoszenie się i udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

5. Postanowienia końcowe
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Zgłoszenie się do wzięcia udziału w Wydarzeniu poprzez wysłanie Organizatorowi
formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na na nieodpłatne
rozpowszechnianie jego wizerunku, zarejestrowanego podczas Wydarzenia dla
celów promocyjnych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń
terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby
trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów
promocyjnych, reportaży oraz informacji dotyczących Wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników. O wszelkich zmianach organizator
będzie informować na oficjalnej stronie internetowej http://ssa.eestec.agh.edu.pl.
Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia
bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

5.5.

Wszelkie pytania, uwagi można kierować pod oficjalny adres e-mail Soft Skills
Academy 9 kontakt@softskillsacademy.pl .

5.6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 roku.
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