Станом на 10.06.2018 р.
Загальні умови участі у проектах
Польсько-німецької співпраці молоді
1. Заявки
Заявка завжди має правовий характер і стосується участі в проекті особи, яка заповнює заявку.
Реєструючись, заявник приймає дані загальні умови.
Заявка є еквівалентом участі в заході лише після отримання підтвердження участі від Польськонімецької співпраці молоді (ПНСМ), а у випадку платних подій - додатково з моменту
підтвердження отримання оплати за участь на рахунок ПНСМ.
2. Оплата за участь
Розмір оплати за участь встановлюється окремо для кожної події. Інформація про оплату
надається в оголошенні та описі кожного із заходів.
Оплата за участь повинна бути перерахована на рахунок ПНСМ протягом двох тижнів з моменту
отримання підтвердження участі. Остаточне підтвердження участі відбудеться тільки після
отримання платежу. У випадку несплати за участь у зазначений період бронювання буде
скасовано.
Оплата за участь покриває частину витрат програми, проживання, харчування, синхронного
перекладу а також всіх матеріалів, що використовуються під час заходу. Більша частина витрат
на проведення заходу покривається ПНСМ.
Стандартом вважається проживання в двомісних номерах. Проживання в одномісному номері є
можливим за додаткової оплати.
3. Відмова від участі
Відмова від участі у заході повинна бути подана в письмовій формі. Повернення здійсненої
оплати за участь є можливим лише в тому випадку, коли знайдеться особа на звільнене місце. У
тому випадку, коли не буде знайдено заміни до початку заходу, оплата за участь буде
розглядатися як плата за скасування бронювання та не підлягатиме поверненню.
ПНСМ залишає за собою право нарахувати штрафні санкції в разі невиправданої неявки на
проекті ПНСМ або відсутності в письмовій формі та у відповідний час повідомлення про рішення
щодо виходу з проекту ПНСМ, в якому участь є безкоштовною.
4. Зміна дати або скасування заходу
ПНСМ залишає за собою право до введення змін щодо складу тренерів, дати, місця проведення
та програми заходу також після закінчення терміну реєстрації. ПНСМ зобов'язується інформувати
учасників про будь-які зміни.
ПНСМ залишає за собою право скасувати проведення заходу з важливих причин, також
незадовго до його початку, особливо у тому випадку, якщо не буде досягнуто необхідної
мінімальної кількості учасників. Тоді всі кошти за участь, які вже були сплачені, будуть повернуті.
Подальші претензії щодо відшкодування збитків від ПНСМ не будуть прийматися.
У разі скасування або внесення змін у заходи, організовані ПНСМ, витрати на будь-які
бронювання, які неможливо скасувати або змінити, будуть покриватися за рахунок ПНСМ.

5. Захист приватності
Ми надаємо детальну інформацію про захист персональних даних на нашому веб-сайті за
адресою
www.pnwm.org/ochrona-danych
Під час зголошення про участь у проекті ПНСМ, ми інформуємо про умови та обсяг обробки
ваших персональних даних.

6. Фотографії та відеозйомки
Під час проектів ПНСМ проводиться фото – та відеозйомка. Фотографії та відео
використовуються для документування проекту зі збереженням анонімності, а також з
інформаційною та рекламною метою на веб-сайті, в соціальних мережах та публікаціях ПНСМ.
Під час зголошення про участь у проекті ПНСМ Ви маєте можливість виразити згоду на
використання вашого зображення, зафіксованого на фотографіях та відеоматеріалах або
відмовитись.
7. Відповідальність
ПНСМ несе відповідальність за збитки, завдані навмисно та викликані внаслідок грубої
недбалості зі сторони ПНСМ під час події. Будь-яка відповідальність, яка виходить за межі
навмисної провини та грубої недбалості, а також будь-які претензії, які не регулюються цими
умовами, виключаються.
Це стосується, зокрема, випадків, що виникають під час поїздок до та з місця, в якому
відбувається захід та під час перебування на місці, а також у випадку травми, пошкодження
майна та крадіжки. Незважаючи на максимальну старанність у виборі тренерів, ПНСМ не несе
жодної відповідальності за зміст, наданий під час заходів, а також за матеріали, які
використовуються під час заходів, які не були видані ПНСМ. Хотіли б нагадати вам, що матеріали
семінару, які використовуються під час заходів, зазвичай захищаються авторським правом.

