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Organizator:

Terminy i miejsca:

X Spotkanie FAOO odbędzie się w dwóch różnych lokalizacjach:
• s eminarium eksperckie organizowane jest w środę 5 czerwca 2019
w godz. 9.30-16.00 w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
przy ul. Królowej Marysieńki 48 w Warszawie. Rejestracja od godz. 9.00,
•k
 onferencja FAOO odbędzie się w czwartek 6 czerwca 2019 w godz. 9.30-16.00
w sali konferencyjnej im. J. Turowicza Fundacji im. Stefana Batorego
przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie. Rejestracja od godz. 9.00.

Zasady udziału
w X Spotkaniu
FAOO:

1. Z
 głoszenia na konferencję oraz seminarium należy przesyłać w terminie
do 23 maja 2019 korzystając z formularza online dostępnego na stronie www.faoo.
pl. Sam fakt przesłania zgłoszenia, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, nie oznacza
zakwalifikowania do udziału w wydarzeniu.
2. Wszyscy zgłoszeni otrzymają informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na listę
uczestników konferencji i/lub seminarium pocztą elektroniczną w terminie
do 27 maja 2019.
3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy można zadeklarować chęć udziału
w obydwu wydarzeniach albo wybrać jedno z nich.
4. Udział w konferencji oraz seminarium dla osób z organizacji pozarządowych
jest bezpłatny.
5. Opłata za udział w konferencji dla osób spoza organizacji pozarządowych wynosi
450 zł + VAT. Płatność na podstawie faktury VAT, wystawionej przez FAOO –
w tej sprawie prosimy o kontakt z biurem organizatora.
6. Warunkiem udziału w konferencji osób spoza organizacji pozarządowych
jest wniesienie na konto FAOO opłaty, o której mowa powyżej.
7. Organizator nie przewiduje udziału osób spoza organizacji pozarządowych
w seminarium 5 czerwca 2019.
8. W przypadku konferencji z jednej organizacji będą przyjęte nie więcej niż
2 osoby, na seminarium eksperckie – maksymalnie 1 osoba z jednej organizacji.
9. Warunkiem udziału w wydarzeniach będzie dobrowolne wyrażenie zgody (za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego) na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i na filmie do celów organizacji
wydarzenia, promocji i informowania o nim, a także do celów sprawozdawczości.
10. Osoby, które w przeszłości zgłosiły swoje uczestnictwo w dowolnym wydarzeniu
organizowanym przez FAOO i ostatecznie nie wzięły w nim udziału, nie informując
o tym uprzednio fundacji, nie będą przyjęte na listę uczestników konferencji
ani seminarium.
11. Uczestnicy seminarium i konferencji we własnym zakresie pokrywają ew. koszty
dojazdu i zakwaterowania.
12. Podczas seminarium i konferencji organizatorzy zapewniają bezpłatny serwis
kawowy oraz lunch.

X Spotkanie FAOO jest finansowane ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Organizację Konferencji FAOO wspierają firmy:
CAF CALL oraz Caltha

