REGULAMIN UCZESTNICTWA W VI KONGRESIE PRAWA MEDYCZNEGO

I.

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie oraz
Umowy o uczestnictwo w Imprezie Towarzyszącej.
2. Kongres – VI Kongres Prawa Medycznego, odbywający się w dniach 7-8 grudnia 2017 roku
w Auli Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, Kraków.
3. Impreza Towarzysząca – dodatkowa impreza integracyjna mająca na celu m.in. wymianę
doświadczeń zawodowych, nie stanowiące programu merytorycznego Kongresu,
w szczególności nie objęte opłatą kongresową, wymagające odrębnego zgłoszenia.
4. Organizator wykonawczy Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 9 000,00 zł, strona umowy
o uczestnictwo w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej
5. Organizator
merytoryczny
Kongresu:
Polskie
Towarzystwo
Prawa
Medycznego
z siedzibą w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11 a, REGON 12053805700000, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, pod numerem KRS 0000088917.
6. Uczestnik – wyłącznie osoba, która dopełniła formalności związanych z uczestnictwem
w Kongresie.
7. Biuro Kongresu – biuro uruchomione podczas trwania Kongresu w miejscu jego odbywania się.
8. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONGRESIE
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie odbywa się online, poprzez system rejestracji, dostępny
na stronie internetowej www.prawomedyczne.edu.pl
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2017 roku.
3. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 2 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie
można zgłosić swoje uczestnictwo JEDYNIE w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu
obrad, chyba, że Organizator wykonawczy Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę
na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny
sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
4. W przypadku przyjęcia przez Organizatora wykonawczego Kongresu zgłoszenia uczestnictwa
dokonanego po 30 listopada 2017 roku nie gwarantuje on pełnego pakietu materiałów.
5. Zgłoszenie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte przez
Organizatora wykonawczego Kongresu.
6. Organizator wykonawczy Kongresu zastrzega sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo
zamknięcia listy Uczestników przed 30 listopada 2017 roku.
7. Do wejścia na wykłady oraz Imprezę Towarzyszącą upoważnione będą jedynie osoby
zarejestrowane i posiadające identyfikatory kongresowe.

III.

REJESTRACJA
1. Rejestracja oraz odbiór materiałów kongresowych możliwe są w czwartek, 7 grudnia 2017 roku,
w godz. 09.00-10.00 w Biurze Kongresu.
2. Biuro Kongresu będzie czynne:
a.

czwartek, 7 grudnia 2017 roku, w godz. 09.00-16.00

b.

piątek, 8 grudnia 2017 roku, w godz. 08.30-14.00

IV.

OPŁATY
1. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu opłaty zgodnej z tabelą dostępną
na www.prawomedyczne.edu.pl
2. Zakres opłaty kongresowej
Opłata OBEJMUJE:
•

udział w wykładach,

•

pakiet materiałów kongresowych,

•

certyfikat uczestnictwa,

•

wyżywienie w dniu 7 grudnia 2017 roku – lunch i przerwa kawowa,

•

wyżywienie w dniu 8 grudnia 2017 roku –przerwa kawowa.

Opłata NIE OBEJMUJE:
•

uczestnictwa w Imprezie Towarzyszącej,

•

zakwaterowania.

1. Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania wpłaty, nie zaś na dzień dokonania zgłoszenia.
2. Opłaty można regulować w formie:
a. przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o., mBank S.A.
70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Kongres Prawa Medycznego" oraz
imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
b. przekazu pocztowego,
c. osobiście w siedzibie Organizatora wykonawczego Kongresu,
3. Dane do faktury VAT podane w formularzu/karcie zgłoszenia podczas rejestracji są ostateczne.
Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

V.

UCZESTNICTWO W IMPREZIE TOWARZYSZĄCEJ
1. Uczestnictwo w Imprezie Towarzyszącej jest dodatkowo płatne, zgodnie z cennikiem dostępnym
na stronie internetowej: www.prawomedyczne.edu.pl
2. Opłaty należy dokonać zgodnie z Pkt. IV ust. 4 Regulaminu.
3. Uczestnictwo w Imprezie Towarzyszącej wymaga odrębnego zgłoszenia, które będzie
przyjmowane:
a.

Przed Kongresem do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dnia 30 listopada
2017 roku, na podstawie zgłoszenia on-line (www.prawomedyczne.edu.pl) przy czym
należy uzupełnić punkty dotyczące Imprezy Towarzyszącej. Kopię dowodu wpłaty za
udział
w Kongresie i Imprezie Towarzyszącej po dokonaniu zgłoszenia za pomocą formularza
on-line należy przesłać faxem na numer 12 421 40 50.

b.

W czasie trwania Kongresu – wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, na stoisku Biura
Kongresu, w godzinach jego funkcjonowania.

4. Potwierdzenie przez Organizatora wykonawczego Kongresu udziału w Imprezie Towarzyszącej
wysłane będzie wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie.
VI.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONGRESIE LUB IMPREZIE TOWARZYSZĄCEJ ORAZ
ZMIANA PODMIOTU POKRYWAJĄCEGO OPŁATĘ
1. Uczestnik Kongresu, ma prawo wycofać z nich swoje uczestnictwo bez podawania przyczyny
rezygnacji na zasadach opisanych poniżej.
2. Rezygnacja z uczestnictwa powinna zostać przesłana w formie:
a. skanu
podpisanego
przez
Uczestnika
oświadczenia
na
e-mail
prawomedyczne@zizce.edu.pl (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany
z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
b. faksu na nr 12 421 40 50,
c. listownie na adres Organizatora wykonawczego (pod uwagę brana będzie data
otrzymania oświadczenia przez Organizatora wykonawczego).

3. W przypadku rezygnacji otrzymanej przez Organizatora:
a.

przed 10 listopada 2017 r., Uczestnik otrzyma zwrot 80% opłaty kongresowej
opłaty za Imprezę Towarzyszącą,

lub

b.

po 10 listopada 2017 r. Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu
jakiejkolwiek części opłaty kongresowej lub opłaty za Imprezę Towarzyszącą

Postanowienia pkt a oraz pkt b nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie
zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego
w Polsce prawa.
4. Opłaty kongresowe oraz opłaty za Imprezę Towarzyszącą będą zwracane:
c.

w przypadku przelewu bankowego - na konto bankowe, wskazane przez Uczestnika.

d.

w przypadku przekazu - na konto bankowe, wskazane przez Uczestnika

W przypadkach opisanych w pkt a i b, e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy
powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.

VII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnicy oraz Osoby Towarzyszące zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz
BHP.
2. Uczestnicy oraz Osoby Towarzyszące odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Kongresu.
3. Uczestnicy oraz Osoby Towarzyszące zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody
na zasadach ogólnych, określonych przepisami prawa.
VIII.

PROGRAM NAUKOWY KONGRESU
Przewidywane
założenia
programowe
Kongresu
dostępne
są
pod
adresem
www.prawomedyczne.edu.pl. Program Kongresu zostanie przedstawiony do dnia 5 grudnia 2017
roku.
Organizator wykonawczy zastrzega sobie możliwość dokonania, z ważnych przyczyn, zmiany
programu Kongresu lub Imprezy Towarzyszącej ustalonych po dniu 5 grudnia 2017 roku a także
zmiany lokalizacji Imprezy Towarzyszącej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowane poprzez
e-mail.

DANE OSOBOWE:
1. Administratorem danych osobowych jest: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
Krakowa
Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 9.000,00 złotych.
2. Przekazanie danych osobowych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa
w Kongresie ma charakter dobrowolny, przy czym odmowa przetwarzanie ich przekazania
uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie tej umowy.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innym celu, niż wskazany w ust. 2
powyżej, ma charakter dobrowolny.
4. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1, pkt 3 oraz pkt 5
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
(Ustawa). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje w każdym czasie:
a.

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

b.

prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy

7. W celu realizacji uprawnień powyżej określonych osoba, której dane dotyczą może podejmować
kontakt z Administratorem w drodze korespondencji kierowanej na adres podany w pkt. 1 powyżej.
8. Zgoda na używanie przez ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną może być w każdym czasie wycofana.

