
REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W I LUBELSKIM FORUM TURYSTYKI 

  
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w I Lubelskim Forum 

Turystyki, które odbędzie się w dniach 22 - 23 października 2019 r. w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym, przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie. 

2. Organizatorem Forum jest Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 
www.lubelskie.pl 

3. Forum realizowane jest w ramach projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa 
Lubelskiego II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014- 
2020, Działanie 3.6 Marketing gospodarczy Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność 
przedsiębiorstw. 
 

§ 2 
REKRUTACJA I UCZESTNICTWO 

1. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest wysłanie Organizatorowi zgłoszenia  udziału  
w Forum za pomocą Karty Zgłoszenia umieszczonej na stronie www.lubelskie.pl, która 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Karty Zgłoszenia mogą być dostarczane pocztą elektroniczną, pocztą elektroniczną,  za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.22.2012 r. – Prawo 
pocztowe lub przesyłką kurierską bądź osobiście. Prawidłowo wypełniona i podpisana 
Karta Zgłoszenia powinna być dostarczona na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego, Oddział Turystyki ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem  
I Lubelskie Forum Turystyki lub na adres email: smakuj.lubelskie@lubelskie.pl (proszę  
o wybranie tylko jednej formy dostarczenia zgłoszenia) 

3. W przypadku złożenia Karty Zgłoszenia osobiście, za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie jej doręczenia decyduje data 
wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach 
jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w 
przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie Kartę Zgłoszenia uznaje się za 
doręczoną z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail.  

4. Forum adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych  
i podmiotów z branży turystycznej z całego województwa lubelskiego. 

5. Każdy uczestnik Forum może być zgłoszony przez: podmiot z branży turystycznej, 
turystyczną organizację pozarządową, jednostkę administracji publicznej, parki narodowe 
i krajobrazowe, organizatorów przedsięwzięć turystycznych. 

6. Zgłoszenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. 
7. Udział w Forum jest bezpłatny. 
8. Ilość miejsc w Forum jest ograniczona, a o wpisaniu na listę uczestników decyduje 

kolejność zgłoszeń.  
9. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora pocztą elektroniczną. 
10. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania pełnej liczby 

uczestników. Zgłoszenia wpływające po zamknięciu listy uczestników, będą rejestrowane 
na liście rezerwowej.  

11. Wraz z dokonaniem zgłoszenia na Forum Uczestnik Forum oświadcza, że zapoznał się  
z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

12. Pierwszego dnia Forum (22.10.2019r.) odbędzie się część konferencyjna, natomiast 
drugiego dnia (23.10.2019 r.) odbędą się warsztaty o których mowa w § 5 

13. Organizator przewiduje, że w pierwszym dniu Forum może uczestniczyć 350 osób.  
14. W przypadku Warsztatów, o których mowa w § 5, które zostaną zorganizowane drugiego 

dnia Forum, Organizator przewiduje, że może w nich uczestniczyć 60 osób, przy czym w 
każdym z rodzajów organizowanych Warsztatów maksymalnie po 30 osób.  

http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/


 
 

 §3 
ORGANIZACJA FORUM 

1. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników do miejsca Forum i noclegów. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Forum w planowanym terminie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Forum. 
4. Szczegółowe informacje na temat Forum znajdują się na stronie internetowej 

Organizatora www.lubelskie.pl 
 

§ 4 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osoby zgłoszonej do udziału w Forum przetwarzane są przez Organizatora w celach 
związanych z jego organizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i e Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

2. Zgłoszenie udziału w Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w celach o których mowa w ust. 1.  

 
§ 5 

UDZIAŁ Z WARSZTATACH 
1. W ramach Forum, dnia 23 października 2019 r. (drugi dzień Forum), zostaną 

zorganizowane Warsztaty pod nazwą: 
a) Skuteczny fanpage i reklama w social media 
b) Budowa, modernizacja lub uzupełnianie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych 

2. Uczestnik może być zakwalifikowany (zapisać się) tylko na jedne Warsztaty. 
3. Warunkiem udziału w Warsztatach nt. „Skuteczny fanpage i reklama w social media” 

 o których mowa w ust. 1 pkt a jest:  
a) podanie w Karcie Zgłoszenia oficjalnego profilu podmiotu w serwisie 
Facebook/Instagram, który prowadzi uczestnik warsztatów. 
b) posiadanie podczas Warsztatów laptopa czy innych urządzeń komputerowych, 
umożliwiających pracę. 

4. Organizator nie zapewnia laptopów czy innych urządzeń komputerowych umożliwiających 
pracę podczas Warsztatów nt. „Skuteczny fanpage i reklama w social media” 

5. W warsztatach nt. „Skuteczny fanpage i reklama w social media” może wziąć udział tylko 
jeden przedstawiciel podmiotu delegującego. 

6. Organizator podczas Warsztatów zapewnia dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-fi. 
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach Uczestnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym  Organizatora za pośrednictwem adresu email na 
adres: smakuj.lubelskie@lubelskie.pl 

 
§ 6  

UDZIAŁ W SPACERZE 
1. Dnia 22 października 2019 r. (pierwszy dzień Forum), po lunchu zostaną 

zorganizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dla uczestników 
Forum dwa spacery po Mieście Lublinie: 
a) 16.00 – 18.00 Zwiedzanie Lublina  
b) 19.00 – 20.30 Spacer po Lublinie nocą  

2. Warunkiem udziału w spacerze jest:  podanie w Karcie Zgłoszenia informacji o udziale 
w spacerze. 

3. Ilość miejsc jest ograniczona a o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

http://www.lubelskie.pl/


4. Organizator przewiduje, że w spacerach może uczestniczyć 60 osób, przy czym w 
każdym ze spacerów maksymalnie po 30 osób. 

5.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spacerze Uczestnik zobowiązany jest do 
niezwłocznego poinformowania o tym  Organizatora za pośrednictwem adresu email 
na adres: smakuj.lubelskie@lubelskie.pl 

 
§ 6 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, 

które będą bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora Forum 
www.lubelskie.pl 

2. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Organizatora Forum 
www.lubelskie.pl   

 

 

Załączniki: 
1. Wzór Karty Zgłoszenia; 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku; 
3. Klauzula informacyjna 
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