
REGULAMIN  

KONWENCJI JOGI IYENGARA 2022 

 

§ 1  

KONGRES 

1. Konwencja Jogi Iyengara z Rayą Uma Datta (dalej zwaną „Konwencją”) organizowana jest przez 

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Poznaniu (dalej zwane „SJIP”) działające na 

podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000158296, NIP: 6762244531, REGON: 356728556. 

2. Konwencja odbywa się w terminie 28 – 30 maja 2022 roku. 

3. Konwencja organizowana jest w formule on-line za pośrednictwem platformy Zoom. 

4. W Konwencji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zdolne do samodzielnej praktyki jogi (zwane 

dalej „Uczestnikami”).  

  

§ 2  

REJESTRACJA I OPŁATY  

1. Rejestracja Uczestników Konwencji odbywa się w terminie od dnia 9 marca 2022 roku do dnia 27 

maja 2022 roku.  

2. Rejestracja na Konwencję odbywa się poprzez formularz zgłoszeń Uczestników zamieszczony na 

stronie internetowej SJIP pod adresem joga.org.pl.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konwencji jest uiszczenie całości opłaty za udział w Konwencji na 

rachunek bankowy SJIP będącego jego organizatorem. Cennik Konwencji stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu i jego integralną część.  

4. Rejestracja o której mowa w ust. 2 oraz uiszczenie opłaty za udział w Konwencji, o której mowa w 

ust. 3 niniejszego paragrafu stanowi potwierdzenie przez Uczestnika, że jego stan zdrowia 

pozwala na uczestnictwo w Konwencji i stanowi oświadczenie Uczestnika, że zdaje on sobie 

sprawę z potencjalnego zagrożenia kontuzją związaną z uczestnictwem w Konwencji.  

5. Rejestracja o której mowa w ust. 2 oraz uiszczenie opłaty za udział w Konwencji, o której mowa w 

ust. 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem 

niniejszego. 

6. SJIP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Konwencji. Wszelkie zmiany 

niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie SJIP.  

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konwencji po zamknięciu rejestracji Uczestników, uiszczona 

opłata za udział w Konwencji e nie podlega zwrotowi.  

8. Dokument księgowy – faktura - za udział w Konwencji zostanie przesłany w formie elektronicznej z 

adresu: biuro@joga.org.pl uczestnikom, którzy podadzą dane do faktury w formularzu rejestracji i 

wyrażą zgodę na jej przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

  

§ 3  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać regulaminu Konwencji, a także wszelkich wydawanych 

przez przedstawiciela SJIP postanowień i zaleceń związanych z organizacją i przebiegiem Konwencji.  

mailto:biuro@joga.org.pl


§ 4  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

SJIP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 

Uczestników Konwencji.  

§ 5  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  

1. Na platformę Zoom należy zalogować się do 15 minut przed rozpoczęciem danej sesji. 

2. W czasie Konwencji Uczestnik ma obowiązek podporządkować się zasadom wyznaczonym przez 

obsługę techniczną dotyczących wyłączenia mikrofonów w trakcie sesji. 

3.  Udział w Konwencji jest równoznaczny z udzieleniem przez uczestnika nieodpłatnej zgody na 

utrwalenie wizerunku uczestnika Konwencji z udziałem innych uczestników w dniach 28-30 maja 

2022 roku w formie nagrania audiowizualnego oraz jego fotografowanie. Zgoda powyższa 

obejmuje wykonanie rejestracji i powielanie wykonanego nagrania zawierającego wizerunek 

uczestnika oraz nieodpłatne wykorzystywanie nagrania za pośrednictwem dowolnego medium, 

bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilości transmisji, w całości i we fragmentach - w celu 

publicznego odtwarzania Konwencji, jego promocji, archiwizacji, reklamy SJIP i w innych celach 

związanym z upowszechnianiem jogi Iyengara - zgodnych z obowiązującym prawem, włączając w 

to transmisje/retransmisje w Internecie. Jednocześnie uczestnik zrzeka się praw związanych z 

kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zarejestrowanego materiału z swoim 

wizerunkiem.  

  

§ 6  

DANE UCZESTNIKA  

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z 

siedzibą w Poznaniu, ul. M. Langiewicza 2/5. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z organizacją Kongresu Umysł ma 

znaczenie organizowanego przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt. a RODO.  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 

przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, 

którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania 

danych osobowych (podmioty przetwarzające).  

4. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale też niezbędne do 

wpisania na listę uczestników Kongresu .  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym  uczestniczył Pan/Pani w Kongresie.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  



Załącznik nr 1 do  REGULAMINU Konwencji Jogi Iyengara 2022 

 

 

CENNIK KONWENCJI JOGI IYENGARA 2022 

  

  

 

220 złotych 

 

 

dla nauczycieli jogi Iyengara z ważnym Certyfikatem marki 

  

 

230 złotych 

 

 

dla pozostałych członków SJIP (członek SJIP - osoba, która ma opłaconą składkę 

członkowską do dnia  31.01.2022 r.) 

 

 

280 złotych 

 

  

dla pozostałych osób 

 

 

  

 

   


