
 
 

 
               Warunki uczestnictwa 
                       dla „European Talent School” 2020  
 

1. Przedmiot umowy 
 

1.1. „European Talent School” (w dalszej części zwana: „imprezą”) skierowana jest do uczennic 
i uczniów, którzy uczęszczają w Wolnym Państwie Saksonia, kraju związkowym 
Brandenburgia lub w Wolnym Państwie Bawaria (Niemcy) do 10-tej, 11-tej, 12-tej lub 13-tej 
klasy bądź do odpowiedniej klasy w Polsce albo w Czechach. Impreza umożliwia 
zarejestrowanym uczestnikom udział w tematycznych warsztatach praktycznych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki pod przewodnictwem 
naukowczyń oraz naukowców. W związku z tym odbędzie się program zajęć w czasie 
wolnym, który to został zaplanowany specjalnie na tę okoliczność. 
 

1.2. Impreza odbędzie się od 25. – 28. lipca 2020 na terenie Międzynarodowego Centrum 
Spotkań St. Marienthal w 02899 Ostritz. Organizatorem jest Fundacja Międzynarodowego 
Centrum Spotkań St. Marienthal. Wszelkie prawa i obowiązki, uregulowane w niniejszych 
warunkach uczestnictwa, istnieją wyłącznie na rzecz, wzgl. wobec Fundacji 
Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal. 

 
2.       Zgłoszenie; zawarcie umowy 
 
2.1. Zgłoszenie może nastąpić online za pomocą znajdującego się tam formularza 

zgłoszeniowego.  
 

2.2. Wraz ze zgłoszeniem online składacie Państwo ofertę uczestnictwa w imprezie. Po 
zakończeniu zgłoszenia online otrzymacie Państwo od nas potwierdzenie w formie 
elektronicznej, które informuje, że Państwa propozycja uczestnictwa dotarła. Niniejsza 
informacja nie jest jeszcze akceptacją umowy. Umowa uczestnictwa w imprezie dochodzi 
do skutku dopiero za naszym wyraźnym potwierdzeniem, które prześlemy Państwu drogą 
mailową. Również mailowo zostanie przesłany zwrotny formularz zgłoszeniowy, w którym 
opiekuni prawni udzielają zgody na uczestnictwo swoich dzieci w European Talent School, 
w przypadku, kiedy te są osobami niepełnoletnimi. 

 
2.3. Uprawnienie do uczestnictwa w imprezie nie może być przeniesione na inne osoby. 

 
3.        Treści imprezy 

 
3.1. Impreza rozpoczyna się w sobotę, 25. lipca 2020, o godzinie 17:30 i kończy we wtorek, 28. 

lipca 2020 około godziny 12:15. Treść, przebieg i pozostałe dane dotyczące imprezy 
wynikają z opisu imprezy. 
 

3.2. Dopuszczalne są zmiany w przebiegu programu lub jego treści ze wskazaniem przyczyny. 
Postaramy się poinformować odpowiednio wcześniej o ewentualnych zmianach w 
przebiegu programu lub jego treści. 

 
3.3. Językiem imprezy jest język niemiecki. 

 
4.        Opłata za uczestnictwo; płatności        

       
4.1. Nie ma żadnych opłat za uczestnictwo. 
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5.        Materiał zdjęciowy z imprezy; wizerunki uczestników 
 

5.1. Możecie Państwo korzystać ze sporządzonego materiału zdjęciowego (np. zdjęć, nagrań 
filmowych) tylko do celów prywatnych. Każde komercyjne wykorzystywanie materiału 
zdjęciowego wymaga naszej wcześniejszej i wyraźnej zgody na piśmie. 
 

5.2. Jesteśmy uprawnieni, w czasie trwania imprezy, do sporządzenia materiału zdjęciowego, 
na którym możecie zostać Państwo utrwaleni, a także do wykorzystania go w celach 
dokumentowania, sporządzania relacji towarzyszących lub późniejszych, szczególnie w 
serwisach społecznościowych Towarzystwa Fraunhofera i Międzynarodowego Centrum 
Spotkań St. Marienthal  oraz do późniejszego reklamowania tej imprezy i zapowiadania 
kolejnych, a więc przy okazji do upubliczniania i przekazywania innym podmiotom (np. 
Facebook lub prasa). Przy tej okazji będziemy zwracać uwagę, aby nie naruszyć praw 
jednostki uczestników. 

 
6.       Odpowiedzialność 

 
6.1. Nieograniczona odpowiedzialność: Ponosimy odpowiedzialność za działanie celowe i 

rażące zaniedbania. Za nieznaczne zaniedbanie odpowiadamy zgodnie z ustawą o 
odpowiedzialności za produkt, jak również za szkody wynikające z narażenia życia, ciała i 
zdrowia osób.  
 

6.2. Ograniczenie odpowiedzialności: w przypadku niewielkiego zaniedbania ponosimy poza 
tym odpowiedzialność tylko 

 
− w przypadku naruszenia istotnego obowiązku wynikającego z umowy, którego 

spełnienie dopiero w ogóle umożliwia realizację umowy i na którego przestrzeganie 
partner umowy może się regularnie powoływać (obowiązek kardynalny), i 

 
− co do ograniczonej wysokości szkód typowych dla tej umowy, mogących powstać w 

związku z jej realizacją  
 

6.3. Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również naszych podwykonawców 
       

7.       Ustalenia końcowe 
 

7.1.       Jeżeli jedno lub więcej z postanowień tych warunków uczestnictwa miały by być lub stać się  
             nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych ustaleń. 
 
7.2.        Zmiany bądź uzupełnienia niniejszych warunków uczestnictwa wymagają formy pisemnej. 
        Dotyczy to również zmiany wymogu formy pisemnej. 

 
7.3.       Dla wszystkich roszczeń wynikających z lub w związku z niniejszym stosunkiem umowy  

      zastosowanie ma prawo niemieckie, z wyjątkiem ustaleń United Nations Convention i  
      Contracts for the International Sales of Goods (CISG), tzw. Konwencja Narodów  
      Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów / Konwencja Wiedeńska  
      z 1980 r.   

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


