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Warunki uczestnictwa 

 

1.  Przedmiot umowy 

1.1  Europejska Szkoła Talentów (zwana dalej: "Wydarzeniem") skierowana jest do uczniów 

uczęszczających do 10, 11, 12 lub 13 klasy w Wolnym Państwie Saksonia, Kraju Związkowym 

Brandenburgii, Wolnym Państwie Bawaria (Niemcy) lub do uczniów z odpowiednich klas  

w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej. Wydarzenie umożliwia zarejestrowanym 

uczestnikom udział w warsztatach naukowych, podczas których tematy z zakresu nauk 

przyrodniczych, matematyki i informatyki są opracowywane w sposób praktyczny przez uczestników 

pod kierunkiem naukowców. Ponadto, specjalnie na potrzeby wydarzenia zostanie przygotowany 

program rekreacyjny. 

1.2  Wydarzenie odbędzie się w dniach 8 - 13 lipca 2023 roku w salach Międzynarodowego Centrum 

Spotkań St. Marienthal w Ostritz. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Międzynarodowe 

Centrum Spotkań St. Marienthal. Wszystkie prawa i obowiązki uregulowane w niniejszych Warunkach 

Uczestnictwa istnieją wyłącznie na rzecz, względnie wobec Fundacji Międzynarodowe Centrum 

Spotkań St. Marienthal. 

 

2.  Zgłoszenia; zawarcie umowy 

2.1 Zgłoszenia można dokonać online za pomocą udostępnionego formularza zgłoszeniowego. 

2.2  Wraz ze zgłoszeniem online, wyrażają Państwo wolę uczestnictwa w wydarzeniu. Po zakończeniu 

rejestracji online otrzymacie Państwo elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia. Informacja ta nie 

stanowi zawarcia umowy. Umowa o udział w wydarzeniu dochodzi do skutku dopiero z naszym 

wyraźnym potwierdzeniem udziału, które prześlemy pocztą elektroniczną. Wraz z komunikatem 

prześlemy Państwu odpowiedni formularz, w którym w przypadku niepełnoletnich uczestników 

opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział ich dziecka w Europejskiej Szkole Talentów. 

2.3  Upoważnienie do udziału w wydarzeniu nie może być przenoszone na osoby trzecie. 

 

3.  Szczegóły wydarzenia 

3.1  Wydarzenie rozpoczyna się w sobotę, 8 lipca 2023 roku, o godzinie 17:30, a kończy we wtorek, 11 

lipca 2023 roku, około godziny 12:15. Programu, harmonogram i inne szczegóły wydarzenia są 

określone w opisie wydarzenia. 

3.2  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie lub treści programu z ważnych 

powodów. Dołożymy wszelkich starań, aby zmiany harmonogramu lub programu komunikować  

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3.3  Językiem wydarzenia jest język niemiecki. 

 

4.  Opłata za uczestnictwo; płatności 

4.1  Nie ma opłat za uczestnictwo. 
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5.  Materiały wizualne z wydarzenia; wizerunek uczestników 

5.1  Produkcja i wykorzystanie materiałów wizerunkowych (np. zdjęć, materiałów filmowych) jest 

dozwolone wyłącznie do celów prywatnych. Każde komercyjne wykorzystanie materiału zdjęciowego 

wymaga naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. 

5.2  W trakcie trwania wydarzenia jesteśmy uprawnieni do sporządzenia materiału zdjęciowego,  

na którym mogą Państwo zostać utrwaleni oraz do wykorzystania tego materiału w celach 

dokumentacyjnych, w celu sporządzenia i publikacji relacji z wydarzenia, w szczególności na kanałach 

mediów społecznościowych Towarzystwa Fraunhofera i Międzynarodowego Centrum Spotkań St. 

Marienthal oraz w celu dalszej promocji tego wydarzenia, jak również w celu zapowiedzi kolejnych 

wydarzeń, a więc do upubliczniania i przekazywania innym podmiotom (np. media społecznościowe 

lub prasa). Zadbamy przy tym, aby przy używaniu i wykorzystywaniu materiału zdjęciowego nie 

zostały naruszone dobra osobiste uczestników. 

 

6.  Odpowiedzialność 

6.1  Nieograniczona odpowiedzialność: ponosimy odpowiedzialność za działanie umyślne i rażące 

zaniedbanie. Za nieznaczne zaniedbanie odpowiadamy zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za 

produkt, jak również za szkody wynikające z narażenia życia, ciała lub zdrowia osób. 

6.2  Ograniczenie odpowiedzialności: w przypadku niewielkiego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność 

jedynie 

- w przypadku naruszenia istotnego obowiązku wynikającego z umowy, którego wypełnienie jest 

warunkiem koniecznym dla właściwego wykonania umowy i na którego przestrzeganie partner 

umowy może się regularnie powoływać (zobowiązanie kardynalne), oraz 

- co do ograniczonej kwotowo wysokości  szkód przewidywalnych i typowych dla umowy, mogących 

powstać w związku z jej realizacją.  

6.3  Ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również podwykonawców umowy. 

 

7.  Ustalenia końcowe 

7.1 Jeżeli jedno lub więcej postanowień Warunków Uczestnictwa jest lub stanie się nieważne, nie będzie 

to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. 

7.2  Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków uczestnictwa muszą być dokonywane w formie 

pisemnej. Dotyczy to również zmiany wymogu formy pisemnej. 

7.3 Wszelkie roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszym stosunkiem umownym podlegają prawu 

niemieckiemu z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych i Umowach 

Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG), tzw. Konwencji Sprzedaży ONZ. 

7.4  Organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z wymogami prawnymi w związku z pandemią 

koronawirusa, do uzależnienia udziału w imprezie od wykonania testów i/lub noszenia masek 

ochronnych. Informacja o tym zostanie przekazana osobom zgłoszonym do udziału w wydarzeniu   

w formie pisemnej przed wydarzeniem. 

 

 


