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Ogólne warunki uczestnictwa w przedsięwzięciach 

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 

 

1. Zgłoszenia  

Zgłoszenie ma zawsze charakter wiążący i dotyczy udziału w projekcie osoby wypełniającej 
zgłoszenie. Rejestrując się, zgłaszający akceptuje niniejsze warunki ogólne. 
Zgłoszenie jest równoważne z udziałem w przedsięwzięciu dopiero po otrzymaniu potwierdzenia 
udziału od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), zaś w przypadku wydarzeń 
odpłatnych – dodatkowo od momentu zaksięgowania wpłaty za udział na rachunku PNWM. 
 
 
2. Opłaty za uczestnictwo 

Wysokość opłaty za uczestnictwo ustalana jest indywidualnie dla każdego wydarzenia. Informacja o 

opłatach podana jest w ogłoszeniu i opisie każdego z przedsięwzięć. 

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić na rachunek PNWM w ciągu dwóch tygodni od otrzymania 

potwierdzenia uczestnictwa. Ostateczne potwierdzenie udziału nastąpi dopiero po otrzymaniu 

wpłaty. W przypadku nieuiszczenia opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie rezerwacja 

zostanie anulowana. 

Opłata za uczestnictwo pokrywa część kosztów programu, zakwaterowania, wyżywienia, 

tłumaczenia symultanicznego oraz wszelkich materiałów wykorzystywanych podczas wydarzenia. 

Większość kosztów przedsięwzięcia ponosi PNWM.  

 

Standardem jest zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Życzenie zakwaterowania w pokoju 

jednoosobowym wiąże się z dodatkową opłatą. 

 

3. Rezygnacja z uczestnictwa 

Rezygnację z uczestnictwa w przedsięwzięciu należy przedłożyć na piśmie. Zwrot dokonanej opłaty 
za udział możliwy jest wyłącznie, jeżeli zostanie znaleziona osoba na zwolnione miejsce. W razie 
nieznalezienia zastępstwa do momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia opłata za uczestnictwo 
zostanie potraktowana jako opłata za anulowanie rezerwacji i nie będzie podlegała zwrotowi. 
 
 
4. Zmiana terminu lub odwołanie przedsięwzięcia 

PNWM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie składu trenerów, terminu, 

lokalizacji oraz programu wydarzenia, również po upływie terminu rejestracji. PNWM zobowiązuje 

się poinformować uczestników o wszelkich zmianach. 

PNWM zastrzega sobie prawo do odwołania przedsięwzięcia z ważnych powodów, również na 

krótko przed jego rozpoczęciem, szczególnie w przypadku, jeśli nie zostanie osiągnięta wymagana 

minimalna liczba uczestników. Wówczas wszystkie opłaty za uczestnictwo, które zostały już 

uiszczone, zostaną zwrócone. Nie można dochodzić dalszych roszczeń odszkodowawczych od 

PNWM.  

W przypadku odwołania lub dokonania zmian w przedsięwzięciach organizowanych przez PNWM 

koszty wszelkich dokonanych już rezerwacji, których nie można anulować ani zmienić, zostaną 

pokryte przez PNWM. 



 

5. Ochrona prywatności 

Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, 

przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji danego przedsięwzięcia. 

Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem partnerów i usługodawców 

włączonych w realizację i obsługę wydarzenia z polecenia PNWM. Wówczas zakres przekazywanych 

danych osobowych ograniczony jest do niezbędnego minimum. PNWM jest zobowiązana do 

przechowywania danych osobowych przez 5 lat do celów kontroli finansowej. 

Podczas przedsięwzięć PNWM wykonywane są zdjęcia i/lub nagrania filmowe. Są one 

wykorzystywane do dokumentacji projektu z zachowaniem anonimowości, jak również w celach 

informacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz 

publikacjach PNWM. 

Podczas rejestracji do udziału w przedsięwzięciu istnieje możliwość niewyrażenia zgody na 

wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych własnej osoby. 

 

6. Odpowiedzialność 

PNWM ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone umyślnie oraz powstałe w wyniku 

rażącego niedbalstwa PNWM w czasie trwania wydarzenia. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność 

wykraczającą poza winę umyślną i rażące niedbalstwo, jak również wszelkie roszczenia 

nieuregulowane w niniejszych warunkach. 

Dotyczy to w szczególności wypadków zaistniałych podczas podróży do i z miejsca, w którym 

odbywa się przedsięwzięcie oraz podczas pobytu na miejscu, jak również w przypadku obrażeń ciała, 

uszkodzenia mienia i kradzieży. Pomimo najwyższej staranności w doborze trenerów, PNWM nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przekazywane podczas przedsięwzięć, jak również za 

materiały wykorzystywane podczas przedsięwzięć, które nie zostały wydane przez PNWM. 

Przypominamy, że materiały seminaryjne wykorzystywane podczas przedsięwzięć są zazwyczaj 

chronione prawem autorskim. 


