
 

 

 

 

BĄDŹMY RAZEM (XI) 

ŚWIATOWE DNI AUTYZMU – Lublin 2019 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Fundacja „Allot” 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie 

Stowarzyszenie „Radość Dawania”  

11 kwietnia 2019 r.   

 

REGULAMIN UDZIAŁU 

w VI Ogólnopolskiej  Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Komunikacja oraz jej alternatywy w 

zachowaniach społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”  

i Warsztatach:  

• Diagnoza komunikacyjna osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera 

• Efektywna komunikacja dziecka z autyzmem z zastosowaniem elementów Metody 

Wideotreningu Komunikacji (VIT) 

• Technologia w służbie komunikacji – prezentacja innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych 

i edukacyjnych z wykorzystaniem technologii wspomagającej osoby niepełnosprawne  

• Trening Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych dla osób z ASD 

 

I POSTANOWIENA OGÓLNE 

Organizatorem Konferencji „Komunikacja oraz jej alternatywy w zachowaniach społecznych osób 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” i warsztatów w dniu 11 kwietnia 2019 r. jest Wyższa Szkoła 

Ekonomii i Innowacji Lublinie, Fundacja „Allot”, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie 

i Stowarzyszenie „Radość Dawania”.  

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania 

jego reguł. Wszelkich informacji, dotyczących miejsca Konferencji i warsztatów, należy szukać na stronie 

organizatora: autyzm2019.wsei.lublin.pl  

 

II REJESTRACJA 

1. Rekrutacja trwa do dnia 31 marca 2019  

w przypadku wyczerpania miejsc istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia naboru  

2. Warunkiem udziału w konferencji i/lub warsztatach jest: 

A. Elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: 

autyzm2019.wsei.lublin.pl 

B. Uiszczenie wymaganych opłat 



 

 

3. Poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem się na konferencję/warsztat. Organizator nie będzie wysyłał dodatkowych informacji 

o zakwalifikowaniu. 

4. Uczestnik ma prawo wyboru jednej z opcji: 

A. Konferencja  

B. Konferencja + warsztat 

 

5. W przypadku odwołania konferencji/warsztatu z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna 

wpłacona kwota. 

 

III PŁATNOŚĆ 

1. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł   

2. Koszt uczestnictwa w konferencji dla studenta wynosi 150 zł (w zgłoszeniu należy podać nazwę Uczelni, 

kierunek studiów oraz numer legitymacji) 

3. Koszt uczestnictwa w konferencji i jednym wybranym warsztacie wynosi 350 zł 

4. Koszt uczestnictwa w konferencji i jednym wybranym warsztacie dla studenta wynosi 250 zł (w zgłoszeniu 

należy podać nazwę Uczelni, kierunek studiów oraz numer legitymacji) 

5. Opłatę za konferencję/warsztat należy wpłacać na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty internetowego zarejestrowania się. Brak wpłaty we 

wskazanym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia. 

 na konto: 

mBank o/Lublin Nr konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026 

z dopiskiem Konferencja/Warsztat - Autyzm/imię i nazwisko uczestnika 

 

 IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Koszt udziału w konferencji/warsztacie obejmuje uczestnictwo, dokumentację oraz drobny poczęstunek. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego w dniu 11 kwietnia 2019 od godz.8.30 

PUNKTU REJESTRACJI w miejscu konferencji oraz PUNKTU REJESTRACJI w miejscu warsztatów 

3. Przy stoiskach rejestracyjnych konferencji każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów 

konferencyjnych. 

 

 


