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REGULAMIN KONFERENCJI TRENERSKIEJ LUBUSKIEGO ZPN W FORMIE ONLINE
W DNIU 19.12.2020 r.

1) Organizatorem konferencji trenerskiej online jest Lubuski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w
Zielonej Górze ul. Ptasia 2a 65 - 514 Zielona Góra.
2) Zgłoszenie na wydarzenie odbywa się za pośrednictwem portalu PZPN 24.
3) Przyjęcie na konferencję szkoleniową nastąpi po weryfikacji płatności na konto Lubuskiego
ZPN w wysokości 100 zł brutto.
4) Uczestnik szkolenia w dniu 19.12.2020 r. otrzyma na podany adres mailowy link z dostępem
do konferencji
5) Konferencja zrealizowana zostanie za pośrednictwem platformy Microsoft TEAMS.
6) Wydarzenie odbędzie się w dniu 19.12.2020 r. od godz. 09.45 do godz. 17.00. Według
przedstawionego harmonogramu, który zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika razem
z potwierdzeniem przyjęcia na konferencję.
7) Do uczestnictwa w konferencji konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego
spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min.
512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera) I obsługująca tzw. pliki Cookies.
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera
Uczestnika.
9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału
w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
10) Uczestnik konferencji zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów
stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody
Organizatora.
11) Uczestnik konferencji zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
12) Uczestnik konferencji aktywnie uczestniczy przez cały czas trwania wydarzenia.
13) W trakcie trwania konferencji Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie swojej
obecności (minimum 4 razy). Brak jednego potwierdzenia obecności spowoduje brak
otrzymania punktów za udział w konferencji .
14) Za udział w konferencji uczestnik otrzyma 4 punkty do przedłużenia licencji.
15) W przypadku problemów z logowaniem na platformę konferencji Użytkownik powinien
niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową lub telefonicznie:
wojciech.drozdz@pzpn.pl

tel. +48 502 159 739

k.zeberski@lubuskizpn.pl

tel. + 48 571 418 199

p.piwowar@lubuskizpn.pl

tel. + 068 452 82 00

16) Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy Microsoft
TEAMS za którego pośrednictwem zostanie zrealizowana konferencja w formie online.

