Regulamin rejestracji uczestników
Konferencji „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”,
16-17.12.2022 r. Wisła
§1. Postanowienia ogólne
1.1 Konferencja „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 16-17 grudnia 2022 r. w Hotelu Gołębiewski, przy Alei księdza Biskupa Juliusza Bursche 3 w
Wiśle.
1.2 Organizatorem Konferencji jest Fundacja FaktyMedyczne.pl z siedzibą w Wiśle (61-312) przy ul. Towarowej 2,
43-460 Wisła, KRS: 0000228556, NIP: 5272468091, REGON: 14008502500000.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują
wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami Konferencji są: (a) osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
w szczególności lekarze geriatrzy, kardiolodzy, interniści, diabetolodzy, lekarze innych specjalności, lekarze POZ,
Wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept (b) inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji.
1.5 W ramach Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa branży medycznej i farmaceutycznej,
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§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie przesłanek (rejestracja):
2.1.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na
adres korespondencyjny Organizatora lub zgłoszenie w Biurze Organizatora lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniu trwania Konferencji tj. 16-17 grudnia 2022 r.
2.1.2 Otrzymanie potwierdzenia w formie automatycznego potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego
lub potwierdzenia na podany adres e-mailowy z wyłączeniem sytuacji rejestracji w dniu obrad konferencyjnych.
2.2 Udział w konferencji jest bezpłatny.
2.7 Identyfikator dla Uczestnika, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 b) nie uprawnia do udziału w sesjach naukowodydaktycznych z przekazem na temat reklamy produktu leczniczego i w wystawie firm branży medycznej i farmaceutycznej.
2.8 Uczestnik, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 a) otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji w wersji PDF
na adres e-mailowy wskazany podczas rejestracji, po zakończeniu obrad konferencyjnych.

2.9 Za udział w Konferencji Uczestnik, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 a) otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1923).
2.10 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego
http://nowosciwelektroterapii.pl/ upływa w dniu 14 grudnia 2021 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa
w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, tj. 16-17 grudnia
2022 r.
2.11 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji
winna być dokonana w formie pisemnej.
2.12 Organizator jest odpowiedzialny za wszystkie reklamacje związane z rejestracją.

§3. Reklamacje

3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia Konferencji.
3.2 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§4. Postanowienia końcowe

4.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie
przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
4.2 Organizator może zmienić termin i miejsce Konferencji bez podania przyczyny.
4.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
4.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
4.6 Podczas Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących
w obiekcie konferencyjnym tj. Hotelu Gołębiewski w Wiśle.
4.7 Dane osobowe:
4.7.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88,
RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami

prawa, niniejszym Regulaminem Konferencji. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów wskazanych w Klauzuli prywatności.
4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub
skradzione podczas Konferencji.
4.9 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach
zakwaterowania.
4.10 Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu Konferencji.
4.11 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji, zgłoszenie Uczestnika w trybie rejestracji grupowej
jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
4.12 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
http://nowosciwelektroterapii.pl/
4.13 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia
na stronie internetowej http://nowosciwelektroterapii.pl/

